
1'ROMZEMTYZ^NlU













WRÓD ROMANTYKÓW
I ROMANTYZMU





uSV?"«

BIBLIOTEKA HUMANISTYCZNA WENDETO.

STANISAW KOSSOWSKI

w w

WSRODROMANTYKÓW
I ROMANTYZMU
Z YCIA I TWÓRCZOCI POETÓW

Z OMIOMA PODOBIZNAMI

WARSZAWA — LWÓW
WYDAWNICTWO KSIGARNI E. WENDE I SPÓKA

1916.

Lwów, Kopernika 3



Z DRUKARNI PRZY ZAKADZIE NARODOWYM IM. OSSOLISKICH WE LWOWIE
pod zarzdem Bronisawa Korneckiego.



2P**

OD AUTORA.

Zebrane w tomie niniejszym opracowania i materyay nie s
rzeczami zupenie nowemi; ogaszane w rozmaitych czasach jako

odrbne caoci zostay obecnie objte jednym wspólnym tytuem,

w którego treci mieszcz si wszystkie, cho cakiem rónorodne

na pozór poruszaj kwestye. Zczy je atoli nie tylko wspólny

tytu; istnieje w rzeczywistoci pomidzy niemi cisy zwizek

wewntrzny, zwizaa je pewna myl wspólna, która sprawia, e
cho odrbnych dotykaj zagadnie, w caoci s odbiciem jednego

kierunku duchowego i jego znamion, omawiaj istotne kwestye

z jednego tylko zakresu. Wywoaa je wszystkie bujna fala roman-

tycznego ycia, która opanowaa nietylko poezy, lecz i poetów,

wnikajc silnie w ich modo, chwile wzlotów niebotycznych i ro-

je nhziszczalnych, w wysiki, walki i klski ich ducha, wreszcie

w rozpamitywanie chwil ich szczcia i przyjani, zrodzone naj-

czciej na gruzach zwalonych marze i minionych snów. Ten wic

romantyczny pogld na wiat i ludzi, z caem bogactwem tkwi-

cych w jego istocie zagadnie — to ni czca ca ksik, bez

wzgldu na to, czy przewija si bd na jej kartach dzieje ma-

cierzyskiej opieki matki Juliusza nad synem, lub bdziemy i
ladami jego walk duchowych i przepalania si w ogniu wasnego

ycia w chwilach dla tego ducha i ycia przeomowych, czy te

gdy rozwaa bdziemy dzieje romantycznej przyjani poetów albo

wnika w ich pogldy na literatur epoki, w której yli, i to na

podstawie ich besporednich wynurze. Wszyscy, o których ksika



prawi, to ludzie jednej epoki, w jednakich zrodzeni warunkach,

z tego samego odlani kruszcu.

Lecz jest ta ksika równie pewnym okresem ycia autora.

Zawarte w niej prace pocztkami swymi sigaj lat jego modoci,

nieraz pierwszych chwil szukania wasnej drogi w zakresie nauko-

wej pracy, s w jego yciu zbiegostwem z pod chorgwi tego kie-

runku., który jest jego umiowaniem, a tkwi w odleglejszych cza-

sach, w bardziej oddalonej przeszoci narodowego pimiennictwa.

Jest wic ta ksika nie tylko zamknit caoci ze wzgldu na

sw tre, na fakty i ludzi, których omawia, lecz równie caoci
prac autora w pewnym kierunku. Powodem powtórnego ich ogo-

szenia w tej formie, prócz zwizku, jaki je czy, jest równie

przekonanie, e chocia niektóre z tych prac pisane byy w latach

dawniejszych, nie potrzeboway obecnie ulec adnej zmianie ze sta-

nowiska nauki, mimo wielu materyaów i opracowa, jakie w osta-

tnich kilku latach ogoszono do dziejów romantyzmu. Zmiana

w nowem opracowaniu niektórych czci tej publikacyi polega je-

dynie na odmiennym nieco sposobie traktowania materyau lite-

rackiego lub te owietleniu go na szerszem nieco tle wspócze-

snych mu zagadnie.

We Lwowie w miesicu lutym t. 1916.
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MATKA POETY.

SALOME SOWACKA-BECU I WPYW
JEJ NA SYNA W OKRESIE MODOCI.





L. CYPEKLL
LlBratcrsJu;

„List twój, kochana Mamo, zasmuci

mi, ale zarazem pikno jego jest

tak zachwycajca, e prawdziwie

dumny jestem, i list ten, jeli kiedy
o mnie pisa bd, wykryje tajem-

nic ca, e jeeli miaem jak poe-

zy w sercu, to j od ciebie wzi-
em" . — Sowacki w licie do matki

z 5-go padziernika 1832 roku z Pa-

rya.

„wiat ten, do którego niegdy z tak niespokojnoci

wyrywaem si z twoich ramion, nie dopisa mi, nie zaspokoi.

adne moje uczucie nie wyroso; strudzony chc wróci do

ciebie i nie mog".
„A teraz bez egzaltacyi prosto ci napisz, e ty zaj-

mujesz pierwsze miejsce w sercu mojem; gdybym umiera,

kazabym spali i odnie ci serce moje, bo jego popió do

nikogo innego nie naley".

Sowa te wyjte z „Listów do matki", tej wielkiej ksigi

poetyckiego ywota, a zarazem najpikniejszego pomnika,

jaki móg matce wznie syn-poeta, s odbiciem dwóch

rónych stanów duchowych Sowackiego a zarazem najle-

pszem ujciem, czem bya w jego yciu Salome Sowacka-

Becu.

aden z naszych poetów nie zespoli tak silnie swego

imienia z imieniem matki, aden nie skada jej hodów tak

gorcych i nie otacza jej czci tak religijn, jak Sowacki,

w yciu i twórczoci adnego z poetów wiata nie odegraa

1*
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matka roli tak wielkiej i nie wywara wpywu tak ogromnego,

jak w yciu i poezyi Sowackiego. Uczucie macierzyskie

i mio dziecka dla tej, która mu daa ycie — to bez-

wtpienia najdelikatniejsze uczucia i najserdeczniejsze struny,

jakie mog dwicze w sercu czowieka ; lecz jedyny

Sowacki podniós te uczucia do godnoci dogmatu ycia

i poezyi. Przez cay cig ycia, silnego boleci i mioci,
stoi przy Juliuszu posta matczyna, nietylko jako idea matki

i powierniczki, lecz take jako symboliczne wcielenie jego

dozgonnej tsknoty. Czy poeta bdzie w Wilnie lub Krze-

miecu, czy w latach wdrówki yciowej bdzie si kaja

u grobu Zbawiciela lub na emigracyi z genezyjskich ciem-

noci wyprowadza ducha wiata, myl jego zwraca si b-
dzie ustawicznie do tej biednej wdowy w Krzemiecu, która

za ofiar ycia, za niezaspokojone pragnienia duszy, jedyna

posiada prawdziw jego mio.
Najdrosz osob w wiecie bya „Sally" dla poety.

Jak ni zota przesuwa si w jego yciu, otoczona blaskami

synowskiej mioci i tczami poetyckiego natchnienia. Dla

niej jednej nie mia poeta tajemnic, w niej mia jedynego

przyjaciela, przed którym zwierza si bezwzgldnie szczerze

ze swych uczu, snów, marze, szalestw i uniesie. Dumny
duch poety korzy si tylko przed Bogiem i przed ni. Bea-

trycze i Laury jego ycia, które w dugim pochodzie przesu-

waj si przed naszemi oczyma, Ludka Sniadecka, Kora
Pinard, Eglantyna Patteg, Eliza Morin i Marya Wodziska,
dalej Amerykanka „adna jak anio" i moda Woszka
z gminu, Florentynka modziutka, której „oczy, szafirowe

przy wietle sonecznem, czarnemi si staway w dzie przy

socu" i Aniela Moszczeska, wreszcie pani Joanna Bóbr-

Piotrowicka— wszystkie one sprawiay, e poeta ostatecznie

by „smutny i zrozpaczony ajc szalonemu sercu swemu"—
i wszystkie pierzchay i niky, a nad caym szeregiem roz-

maitych stopni uczucia, jakie poeta im rozdziela lub one
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u niego potrafiy posi, unosi si zocista, serdeczna mi-o ku matce, najwysze uczucie ludzkie, na jakie Sowacki

potrafi si zdoby.

Matka zgarniaa chmury z jego czoa, cieszya si ro-

snc saw syna, przeczuwaa jego niemiertelno, bia mu
do tej sawy drogi.

Ani mio Mickiewicza ku Maryli, ani Musseta i Cho-

pina ku pani Sand, nie odegraa tak olbrzymiej i znamiennej

roli w ich yciu i poezyi, jak mio dla matki u Sowackiego.

Nie pisa dla niej wprawdzie syn-poeta wielkich wyzna sy-

nowskiej mioci, zamknitych w odrbne poematy, nie czyni

jej jedyn bohaterk swych utworów; ale jej rysami zdobi

swe utwory, krasi wynione lub rzeczywiste postacie kobiece,

okazywa jej symbol na dalekiem nieraz tle poetyckich za-

myla. Podstawa ycia, widziana przez pryzmat tkanki,

u Sowackiego nieraz prawdziwie pajczej, na której snu
swe pomysy, stawaa si motywem poezyi. Rozmaito tu

ogromna i trudno wprost w wielu wypadkach pochwyci
i jasno uj to echo poezyi Sowackiego, które z postaci

matki brao swój pocztek. Niema bowiem drugiego poety

w naszej literaturze, a nie znam równie podobnego w lite-

raturze wiata, u którego tak trudno przeprowadzi dzieje

pewnego pomysu czyli motywu poetyckiego, jak u So-
wackiego. Odnosi si to równie w penej mierze do zna-

czenia, jakie ma matka w jego poezyi. Bluszczowo poe-

tyckiej natury odya take przy tym motywie w caej peni,

podniesiona jednak do wikszych rozmiarów, ni to ma miej-

sce w innych motywach, bardziej wycieniowana, strojna

w wiksz subtelno delikatnych odcieni i rysów. Ale stwier-

dzi naley, e jak na ycie syna wpyw Salomei Sowackiej

by wielki, tak nie mniejszy by on na jego twórczo. Matka

bya w niej motywem czynnym i biernym, dziaajcym i od-

twarzanym. Mio syna dla matki kojarzya si i spla-
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taa z mioci poety dla wynionej postaci poetyckiej, która

bya obrazem krzemienieckiej wdowy.

W Kordyanie czytamy (Akt I., scena 2.)

Scena w alejach lipowych. (Laura — Kordyan).

LAURA:
Czemu Kordyan tak smutny?

Znalazam dzi rano

W imienniku wierszami kart zapisan,

Poznaam rk, pióro... o ! nie, raczej dusz.

Czemu si pan mój schyla ?

KORDYAN:
Odmiatam i krusz

Gazki, ciernie, chwasty z pod stóp twoich pani!

Cier, co mi zrani rk, nikogo nie zrani

!

LAURA:
Kordyan zapomnia, e ma matk, matk wdow....

A obraz matki wdowy zmienia kilkakrotnie swe rysy

i barwy w poezyi syna; inny by w pierwszych latach rozki

Juliusza z matk, inny w okresie przed jego transfiguracy

duchow, odmienny zupenie w latach dokonanego przeisto-

czenia.

To te przedstawi te przejcia, pochwyci ich rónice,

okreli znaczenie matki w yciu i twórczoci Juliusza, nie

jest rzecz obojtn, jeli chcemy wyjani, z jakich czynni-

ków urabiaa si jego psyche poetycka i wytwarza profil

jego ducha. Wiadomo jednak, e pod rzeczywistym, ycio-

wym wpywem matki zostawa poeta jedynie w latach mo-
doci. Z wyjazdem z Krzemieca oddziaywanie bezporednie

matki na syna ustao; stosunek ycia przemieni si w ro-

mans poetycki — w „Listy Juliusza do matki".

Jak si wic przedstawiaa Salome Sowacka-Becu

w pierwszym okresie ycia jej syna, gdy Juliusz wzrasta
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jeszcze pod rk i w oczach matki, jaka bya rola jej w ura-

bianiu jego poetyckiego ducha — na to pytanie starajmy si

da odpowied.

I.

Gwarne ycie wrzao w murach Wilna, gdy w pierw-

szych dniach sierpnia r. 1811 przybywa do z Krzemieca

Euzebiusz Sowacki, dotychczas nauczyciel poezyi i wymowy
w gimnazyum tamtejszem 1

).

Kilka zaledwie lat mino od chwili, gdy w stary uni-

wersytet tchnito nowego ducha, a ju zewntrzny wyraz

miasta zmieni si niemao. Bujne ycie umysowe i towa-

rzyskie zakwito tu odrazu, znajdujc do swego rozwoju

pole nadzwyczaj podatne w caym szeregu wieych si pro-

fesorskich i licznie zebranej modziey.

Okoo uniwersytetu gromadzio si wszystko; by on

nietylko ostoj nauki i siedliskiem wiedzy, ale równie ró-

dem oywczem w tem miecie dla kadego ruchu, którego

ostatecznym celem pobudzenie umysu ludzkiego 2
). To te

z radosnem sercem przybywa tu Euzebiusz Sowacki ; a cho-

cia al mu byo Krzemieca, bo zostawia za sob przyja
Tadeusza Czackiego, szacunek ogóu i mio modziey,

jednak przekonanie, e w Wilnie dopiero znajdzie zaspo-

kojenie jego pragnienie yciowe, kazao mu ubiega si

o oprónion katedr. Z nowym profesorem zawitaa rów-

nie do Wilna jego ona, Salome z Januszewskich, moda,
dziewitnastoletnia wówczas osoba, od trzech lat polubiona

Euzebiuszowi, a córka Teodora Januszewskiego, rzdcy dóbr

przynalenych do gimnazyum krzemienieckiego.

W chwili, gdy przybywaa na nowe miejsce pobytu,

bya szczliw on czowieka, dla którego ywia wielk
mio, i nie mniej szczliw matk maego, o czarnych
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i bystrych oczach a bladej twarzyczce chopczyny, Julka,

który w pierwszych tygodniach zamieszkania w Wilnie sko-

czy wanie drugi rok ycia.

W domu otrzymaa Salome Januszewska wychowanie

bardzo skromne, lecz nacechowane bogobojnoci i dawn
szlacheck tradycy. Wyksztacenie jej równie nie musiao

by zbyt wielkie, bo — o ile stwierdzi mona — cae swe

ycie a do chwili przeniesienia si do Wilna spdzia w ro-

dzinnym Krzemiecu jako córka rodziców niebogatych.

W samym Krzemiecu, mimo istnienia gimnazyum woy-
skiego, a przez to zaponicia nowego ogniska owiaty, poza

murami szkolnymi ycia umysowego prawie e nie byo

;

to, które istniao, zwizane byo z gimnazyum i jego przed-

stawicielami. Nie sycha tu o salonach literackich, tak po-

wszechnych wówczas w Warszawie a doskonale przeszczepio-

nych równie na grunt wileski. Zycie towarzyskie w czasie,

gdy Salome bawia w Krzemiecu w domu rodziców, a na-

stpnie jako wdowa po Euzebiuszu Sowackim, rozwijao si

w ciasnych ramach rodzin profesorów gimnazyum. Krzemie-

niec wici dopiero pocztkowe lata rozwoju, sam zanadto

lea na uboczu, by mogy tu dochodzi fale ycia z dale-

kiej Warszawy a nawet bliej pooonego Wilna, sawa Aten

woyskich dopiero wschodzia, nie bya jeszcze u zenitu.

Wyksztacenie panienek szlacheckich zasadzao si najbardziej

na tem, co dawa im dom, ni co da moga szkoa. Podstaw

za tego wyksztacenia byo oczytanie, prowadzone na wasn
rk, bez wyboru i tworzenia jakiej nauki systematycznej.

W dwadziecia blizko lat póniej, za trzecim ju nawrotnym

pobytem w Krzemiecu, bdzie si jeszcze Salome Sowacka

skary przed Odycem : „Jeeli pan co wie o jakim dobrym

romansie, to niech mi wskae, bo tu mog dosta ksiki

do czytania, idzie tylko o wybór. Waltera Scotta przeczy-

taam, Coopera take, romanse mnie ze nudz, dobrych

ksiek nigdzie nie ma, wic có robi ?" 3
) Nie bd ró-
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wnie jej listy wolne od alów, e pomidzy Krzemiecem

a Warszaw niema adnej cznoci ducha, e gucho tu na

Woyniu o warszawskich nowociach wydawniczych, a nawet

komunikacya listowa tak trudna.

A skargi te pochodz ju z tego czasu, gdy gimna-

zyum krzemienieckie zamieniono w liceum, gdy przez jego

mury przesun si cay poczet postaci sawnych nietylko

w jego dziejach, ale w historyi narodowego pimiennictwa

i ducha!

Byo wic wyksztacenie pani Sowackiej nawskró do-

rywcze, oparte na samouctwie, do którego para j na-

tura niespokojna, nerwowa, dna nowoci i zmiany, ale

gboko inteligentna w zarodzie ; lecz nie byo to wykszta-

cenie wolne od rysu, z wszelkiem samouctwem nieodcznie

zwizanego, wielkiego roztrznienia ducha. Znami to po-

zostanie jej przez cae ycie, z krwi matki uzyska je syn.

Dugi szereg ksiek, jaki przejdzie przez rce pani So-

wackiej, zdumiewa nas sw iloci i jakoci; od dzie sen-

tymentalnych, typowych dla wieku XVIII., do rzeczy ogrom-

nie cisych i trudnych, wszystko j bdzie zajmowa. Powie
czy poezya, traktat czy dramat, wszystko wchonie w siebie

pani Sowacka z ogromn atwoci, lecz ladów wybitniej-

szych ta lektura nie pozostawi.

„Matka moja od dziecistwa nigdy si nie zajmowaa

adn kobiec prac... i nauczywszy si po francusku, zna-

laza w tym jzyku mnóstwo dzie, które czytaa cigle...

std miaa wiele wiadomoci, w towarzystwie jej rozmowa

bya interesujca, lecz nie tchna sawantery, bo matka za-

pominaa ksiki, które czytaa, nie moga wic robi cyta-

cyi, ale koloryt tych ksiek rónych, smutnych lub wesoych,

przydawa cigle nowy wdzik do jej rozmów. Tworzya nie-

znacznie sobie z tysica myli przeczytanych i zapomnianych,

now myl"4
).

To te pen takich „nowych myli" bya gowa pani
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Sowackiej ; odczuwanie rzeczy przeczytanych, a nie ich prze-

ywanie, stao si cech jej umysu, który chon z zadzi-

wiajc atwoci i z jeszcze wiksz je odtwarza, posikujc

si znamienicie bogatem wielce wyposaeniem ducha, jak

egzaltacy, marzycielstwem, wysoce rozwinitym zmysem
fantazyi, intuicy, ogromem uczuciowoci a pokor serca.

„Gdyby tej kobiecie da pikno jeszcze — mawia

o niej Józef Korzeniowski — wiatby podbia" 5
).

Bya to natura mikka i mia, myl w inne wiaty

zwrócona, rzucona jedynie w ramiona stosunków rzeczywi-

stych.

Nic tak dobrze nie charakteryzuje pani Sowackiej

w tym najwczeniejszym dla nas okresie jej ycia jak przy-

toczone powyej wasne sowa jej syna. Ile on z tego

wszystkiego po niej odziedziczy! Wszak to pierwsze ziarna

bluszczowej natury jego poezyi!

Wszystkie podane rysy wskazuj wyranie, e bya
w tym czasie pani Sowacka typem sentymentalizmu pol-

skiego, wytworzonym na onie jego literatury. Brak zetkni-

cia si z rzeczywistoci i poznania wiata realnego, który

póniej z tak smutnej strony mia si jej pokaza, uderza

u niej ju w tym czasie. Czynnikiem gównym w wykszta-

ceniu Salomei by jzyk francuski i ten umoliwia jej ko-

rzystanie z podów ducha obcego — znajomo za tego

jzyka i prowadzona w nim lektura tak ciekawie czy pa-

ni Sowack z nasz umysow przeszoci. Po niemiecku

nie umiaa nigdy. „Przypomniaa mi si „Dziewica Orleaska"

Szyllera— pisaa do Odyca pani Sowacka w r. 1827. Jak-

bym ja chciaa, eby j Pan przetumaczy, ebym ja poznaa

t sztuk, która zawsze na Panu takie wraenie mocne i mie
robi i bya powodem do takiego uniesienia si gniewem na

teatrze" 6
).

Gdy póniej w atmosferze wileskiej bdzie wiadkiem

przewrotu poetyckich de, gdy w oczach Salomei wyoni
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si* z zamtu nowy wiat polskiej poezyi, a twórca tego

wiata, Mickiewicz, bdzie gociem w progach jej literackiego

salonu w Wilnie, pójdzie pani Sowacka ladami nowego

kierunku, i jak w modoci karmia si literatur ducha

czasu, tak w Wilnie ten sam duch czasu nakae jej by go-

rc zwolenniczk wszystkich literackich nowatorów.

Zmiana miejsca pobytu i atmosfery duchowej, po Krze-

miecu Wilno, musiao oddziaa na pani Sowack nader

korzystnie. Nie mamy adnych wiadectw, które pozwoliyby

nam bliej okreli, jak i jaka dokonaa si w niej prze-

miana; ale na podstawie dowodów ex post przyj naley,

e gboka kultura ducha, jak promieniowao ówczesne

Wilno, zrobio z pani Sowackiej, ony profesora krzemie-

nieckiego, matk poety — tak, jak pokazuj nam lata

póniejsze. Jeeli gdzie, to w Wilnie wszystkie bujne wa-
dze jej ducha i tak wielkie jego bogactwa znalazy swe

ujcie i zaspokojenie w zakresie pragnie, a tre dla na-

dania im ksztatów bardziej realnych. Tsknota do tych

szczliwych czasów odezwie si w pani Sowackiej wielo-

krotnie w yciu póniejszem, gdy zamana burzami losu,

wród zmienionych warunków, czu si bdzie strasznie sa-

motn: „...Wczoraj po obiedzie... Jundzi przyniós mi sam

pakiet z Warszawy. Nie potrafi... opisa, z jakiem wzrusze-

niem przyjam dawnego przyjaciela naszego Papy, powra-

cajcego z odzyskanem zdrowiem... W tym wieku... a nasz

Papa tyle modszy od niego... Niestety... takie myli w tym

momencie zy z moich oczu wyciskaj" 7
). Bo Euzebiusz So-

wacki ju dawno spoczywa na Rossie, gdy jego ona pisaa

te sowa, a „ci wszyscy, inni", którzy ongi bywali w domu
pracowitego profesora, byli jeszcze przy yciu.

Te trzy pierwsze lata pobytu w Wilnie, a do mierci

Euzebiusza i powrotu do Krzemieca, to jedyny obok wspo-

mnie pierwszych czasów krzemienieckich szczliwy okres

w yciu Salomei Sowackiej. Dwom ludzkim pragnieniom
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swego ycia czynia wtedy zado: przywizaniu do ma
i mioci dla dziecka. Gdy w miejsce pierwszego uczucia

przyjdzie tylko pami po mierci drogiej osoby, uczucie dru-

gie odezwie si w niej z nieprzepart moc i stanie si jedyn

podstaw ycia. Pami dla ma przejdzie w tsknot, by

obok niego, na Rossie, zoy swoj skoatan gow ; mi-o dla syna nakae jej y i odda si mu z zaparciem

prawdziwie ofiarniczem. „...Siadam przy fortepianie, który

mi przez trzy lata towarzyszy w Krzemiecu, przy którym

najspokojniejsze i najswobodniejsze trzy lata przepdziam"—
pisze do Odyca dnia 15. wrzenia 1826 r. „Moe te i memu
Julkowi bdzie tam z wami dobrze, bo on si po skocze-

niu szkó do Warszawy wybiera. Kto wie, moe i ja jeszcze

tam kiedy osid, ale to tylko moe, bo to ze wszystkich

projektów najprdzej moe skoczy si na ulokowaniu na

Rossie i wszystkich trosk i bied pozbd si tym sposobem" 8
).

„Lepiej mi teraz w Wilnie, jak kiedykolwiek byo, ale za to,

jak przyjdzie rzuca Wilno, to bdzie nowa bieda; tylko to

zapewne do tego nie przyjdzie, bo ja na Rossie zostan"—
czytamy w innym licie 9

). „Grób mego ojca jest jednym

z najpikniejszych na Rossy cmentarzu — powiada Sowacki

w Pamitniku. — W skale uoonej sztucznie z kamieni,

wprawiona tablica ukona, marmurowa, na niej skromny

napis... 10
)

Tymczasem szczliwie pyno ycie w pierwszych

czasach zamieszkania pastwa Sowackich w Wilnie. Euze-

biusz Sowacki zyska w krótkim czasie szacunek kolegów

i mio modziey, a chocia przywala go nadmiar pracy,

obowizkowej i dobrowolnej, pracowa z ochot. I on mu-

sia znale szczcie w yciu domowem, bo dziwne jakie

pokrewiestwo dusz — jak si zdaje — czyo tych dwoje

ludzi. Ten sam wiat niezaspokojonych marze i pierwiastek

wiecznego smutku unosi si nad jego postaci, to samo za-



MATKA POETY 13

mylenie i przeczucie przyszoci trapi jego dusz, której

„towarzyszem od powicia by smutek".

Byy jednak w yciu ojca Juliusza równie chwile ja-

niejsze, kiedy mio graa w jego piersi.

By czas, kiedy w mych yach krew modoci wrzaa,

Wabia mnie fortuna i Chloe mrugaa.

Co powiesz? na jej ono, na pieszczoty ono,

Przynosiem troskami dusz udrczon...

Jej mi si, mio dosy nie zdawaa tkliw

Raz bya nazbyt mia, drugi bojaliw.

yem wród urojonej krainy marzenia...

Jednak nigdy „myl wesoa nie wyjania czoa zora-

nego smutkiem", bo gdy „si nieraz mia zamyla", „wtedy

nowe troski chyliy ku ziemi gow smutkiem obcion",
a w duszy rodzio si przekonanie, e

„...ycie jest przechodem

Przechodem ustawicznym wród cierpie kolei

Z wesela do rozpaczy, z trwogi do nadziei" 11
).

Co byo powodem tak rónorodnych uczu w duszy

Euzebiusza Sowackiego, skd w niej to przeczulenie, godne

nowoytnego pessymisty — nie wiemy. Pyno ono moe
z sabego zdrowia i przeczucia rychej mierci; ale to pewne,

e bya w Euzebiuszu dusza serdeczna i ogromnie wraliwa.

„Zwodnicze umiechy szczcia krótkie dla byy", przeszed

i „uniós z sob spokojno i szczcie swej ony". Jeszcze

w miesicu grudniu 1813 r. malowa Jan Rustem, prof. ma-

larstwa w uniwersytecie, portret jego Julka, skoczy za go,

z powodu saboci dziecka, dopiero w czerwcu 1814 r.

i wtedy szczliwy ojciec, dla którego malarz „umia pótno
w amorka przemieni", podziwia „wyborno sztuki malarza

i sodycz jego osoby" 1
*), a ju 29. padziernika tego roku

Euzebiusz Sowacki nie y. Czem by dla ony i w jakiej

pozostawi j aobie, sam okreli w przedmiertnym dla
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siebie nagrobku, w którym po raz ostatni zadrgaa aosna

nuta ycia autora:

Ty co trawisz w rozkoszach szybkie ycia chwile,

Zasmu si na tej zami skropionej mogile.

O ! jak s krótkie szczcia umiechy zwodnicze

!

Tu, przerywajc uczu najmilszych sodycze

M, ojciec i przyjaciel, nagle przeniesiony,

Uniós z sob spokojno i szczcie swej ony 13
).

Po sobie pozostawi smutek gboki i al serdeczny

w sercach, synowi za pamitnik ycia swego 14
). Na pod-

stawie tego pamitnika zapewne i opowiada matki osnu

w r. 1832 Juliusz Sowacki biografi swego ojca celem ogo-

szenia jej drukiem; a mówi w niej o tem, jak „ju w dzie-

cinnym wieku jego Jerozolima wyzwolona Tassa obudzia

imaginacy ojca", po której przeczytaniu „poezya bya ci-

gym snem jego modoci"; na ten poetycki rys w yciu ojca

zwraca w jego biografii syn, który w chwili, gdy j pisa,

by wanie autorem dwóch pierwszych tomików poezyi u),

szczególn uwag. Czu w tych sowach co, jakby ch
przyznania, e jego lutnia to nie wasny dorobek, tylko dzie-

dzictwo ducha.

Jest bowiem rzecz pewn, e pisma swego ojca zna

Juliusz bardzo dobrze 16
), zebranie za ich i ogoszenie byo

hodem, jaki w dziesi lat po mierci, zoya pamici ma
matka Juliusza. „Przyniesiono mi dzi z druku czwarty tom

Sowackiego" — pisze pani Sowacka do Odyca dnia

11. padziernika 1826 r. — „Nie kontentna jestem z uwag

przy kocu tragedyi „Wanda" jakiego przepisujcego a bar-

dziej korektujcego Bartoszewicza i z poprawienia bajki

„Stru", któr miaam przepisan w mojej ksieczce. Mo-

gam j zatem porówna z wydrukowan i znalazam niego-

dziwie popsut poprawianiem. Nie wiem, kto tak mdry, czy

Borowski czy Bartoszewicz, a prosiam Borowskiego, eby
nie poprawiano, tylko eby zrobiono przypisek, e zawcze-
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sna mier autora przeszkodzia mu wygadzi, wykoczy
dzie swoich i przyprowadzi do skutku zamiaru wydania

dzie po polsku, na ksztat Cours de litterature de la Harpe.

A oni, osy, zamiast tego swoje gupie uwagi i poprawki

porobili. Za jestem! Musz rano t Bajk, tak, jak mam
w ksice, przepisa i posa, czyby nie mona byo, jeeli

Dmochowski 17
) bdzie jak wzmiank robi w swojej Biblio-

tece o dzieach Sowackiego, czyby, mówi, nie mona byo
tej Bajki take wydrukowa z oznajmieniem, jak adnie po-

prawiono. Jednake musz si wprzódy dowiedzie, czy to

nie Borowski, bo jeeli on, tobym go nie chciaa obraa.
Ale, ale, przyszo mi na myl, czyby nie mona
da do Biblioteki Polskiej tych wierszyków, znale-

zionych na grobie S owackie go, dowód tak miy
przychylnoci, jak umia wzbudzi w swych
uczniach. Jeeli si to zdawa bdzie Panu, niech to

zrobi, ale zgrabnie, licznie, a ja tak wdziczn bd Panu,

tak mi bdzie mio by wdziczn i za to jeszcze" 18
).

O dzieach tych pisa Juliusz w biografii ojca, e „za-

wieraj history literatury polskiej od najdawniejszych czasów

polskich oceniajc pisarzy. W dzieach proz pisanych styl

jego dotd zosta nieporównanym przykadem sodyczy i pro-

stoty". Jednak „mniej szczliwy" by Euzebiusz — zdaniem

syna — „w dzieach wierszem pisanych", ale mimo to „nie-

pospolite zaj w poezyi miejsce". W tragedyi „Mendog",

napisanej z historyi litewskiej na wzór fancuskich tragedyi

i w „Wandzie", wyjtej z dziejów polskich, „naladowa
autor niekiedy nazbyt wiernie Ifigeni Rasyna. Talent —
jednak — poetyczny najwietniej wyda si w tómaczeniu

elegii Propercyusza". W sdzie tym szed Juliusz prze-

wanie za tern, co o dziaalnoci naukowej i literackiej ojca

powiedzia w przedmowie do wydania dzie wydawca ich,

Borowski, a zbyt bliskie pokrewiestwo myli w wywodach

Juliusza z artykuem Borowskiego, wskazywaoby na to, e
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mia dziea ojca przed sob w chwili, gdy pisa jego bio-

grafi. Nie móg si chyba Juliusz naprawd zachwyca „tó-

maczeniem elegii Propercyusza", gdy, jak wiadomo, antycz-

no nie cigna go nigdy w yciu bezporednio ku sobie,

ani te jej nie odczuwa. Ale by to z jego strony taki sam

akt pietyzmu, jaki skadaa cieniom ma pani Salome, wy-

dajc jego dziea; wielk wic i bardzo drog pami mu-

sia zostawi po sobie u ony Euzebiusz Sowacki, al, który

nie rycho si ukoi i pustk niezapenion. Syn niewiele go

zapewne pamita ; to, co o nim wiedzia, wysucha od matki.

Staa jednak Juliuszowi przed oczyma posta ojca tak, jak

go widzia na portrecie, przechowywanym przez matk z czci

wielk 19
).

Smutnie wic bardzo zakoczyy si krótkie dni szcz-

cia w yciu pani Sowackiej. W Wilnie na Rossie zostawia

drogie zwoki tego, który porzuci j „bez trwogi, ale nie

bez alu", aby przenie si w „wieczno, któr pokrywa

chmura pena tajemnic" 80
), a sama powrócia z Julkiem „do

swoich" do Krzemieca 21
). Nie spodziewaa si zapewne,

e tak rycho przyjdzie jej tu powróci. Obecnie ca mio
swego ycia przelaa na ukochanego jedynaka, który sta

si jedyn osod jej wdowiego ycia, jego nadziej i celem.

„Jedyn dla niej pociech na ziemi zosta syn..." 8S
)

Jeeli kiedy, to teraz w Krzemiecu pozna Juliusz, co

to jest mio macierzyska, jakkolwiek nie zdawa sobie

sprawy z wielkoci tego uczucia i nie umia za nie paci.

Ona, ta „biedna matka wdowa" 83
) nim jedynie ya, jego

si szczciu oddaa, nie pomna na siebie, gotowa do wszel-

kich ofiar, nawet serca, przed czem nie zawaha si zaraz

w latach nastpnych. Tu, w Krzemiecu, w latach pierwszego

wdowiestwa pani Sowackiej, bierze pocztek jej gorce

uczucie dla syna, które bdzie nas w latach nastpnych zdu-

miewa swoim ogromem i bezwzgldnem powiceniem.

Ofiara ycia i serca ju si z jej strony rozpocza.
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To te w czasach póniejszych bdzie widzia Sowacki

w tern stadyum swego stosunku do matki „pierwsz godzin,

swego ywota", pierwszy etap do ostatecznego przybrania

królewskich szat Króla-Ducha.

„Straszn i pikn jest zarazem dla was ta pierwsza

godzina ywota... Mio macierzyska, której tajemnica do-

tychczas nierozwizan bya zagadk — nachyla i wie du-

chy wasze z duchem pierwszego zoczycy... który, podug
Chrystusa, mobójc bdc od pocztku, jest duchem sza-

tanem i ojcem faszu na ziemi... Lecz oto pod wpywem du-

cha pokuty i wstydu, witsi upadkiem i mioci macie-

rzysk podniesieni, cigacie w ciao jedn czyciej wyro-

bion w formach genezyjskich natur, a ta w drugim waszym

dziecku uwidzialnia si i na pomoc niby przyszej formie

ludzkiej przychodzi. Oto jest ludzko caa w zawizku...

Oto s formy, które ze i dobre duchy w onach genezyj-

skich wypracowane rozmaitemi ciaami obdarz i z piekie

podziemnych wypuszcz" 24
).

A tymczasem to dzieci stawao si dziwnie do matki

podobne; matka-natura daa mu podobiestwo w rysach

twarzy, matka-rodzicielka upodabniaa do siebie ich ducha26
).

Pod tym wzgldem pierwszy pobyt w Krzemiecu pod okiem

matki by w urobieniu duszy przyszego poety momentem
zwrotnym. Jeli póniej myl jego bdzie tak czsto bdzi
wród murów tego miasta i bluszczem okoo nich si owi-

ja — to pocztków tego motywu ycia i twórczoci So-
wackiego naley szuka wanie w tym czasie.

„...Bo ile to razy patrzc na stary zamek koronujcy

ruinami gór mego rodzinnego miasteczka, marzyem, e kie-

dy w ten wieniec wyszczerbionych murów nasypi widm,

duchów, rycerzy ; e odbuduj upade sale i owiec je przez

okna ogniem piorunowych nocy, a sklepieniom ka powta-

rza dawne Sofoklesowskie niestety. A za to imi moje sy-

szane bdzie w szumie pyncego pod gór potoku, a jaka

Wród romantyków. *•
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niby tcza z myli moich unosi si bdzie nad ruinami

zamku..." 86
)

W tern nasypaniu w wyszczerbione mury Krzemieca

widm, duchów i rycerzy, w odbudowaniu upadych sal i owie-

ceniu ich okien ogniem piorunowych nocy — niema rol

graa matka poety. „Ty Helionie, ty pewnie w dziecinnych

latach przechodzi przez dziwne zmiany marze..." — pyta

poet tumacz sowa. „Do rónych rzeczy czue zapa i mi-

o... Potem to oboje przenosi na inne przedmioty... Opisz

mi wic, a prosto i krótko, ywot twój duchowy przed od-

rodzeniem si twoim obecnym... a ja spóbuj, czyli tych ma-

rze nie uo podug logiki, któr widz w rozwijaniu si
ducha ludzkiego po Chrystusie".

„Wyznam ci mistrzu — odpowiada poeta — e nic

w dziecistwie moim nadzwyczajnego nie widz... u dosta-

tnich rodziców urodzony... chciwy cacek, akotek i cukierków,

lubiem wystaw — ksiy, procesye, rezurekcye, odbywajce
si przy ogniu wystrzaów, zwaszcza, gdy w ksiycow noc

widziaem ksiy wychodzcych z krzyem srebrnym na plac

licealnego kocioa z pochodniami, z celebrantem, nad któ-

rym niesiono namiot zoty i jedwabny, drogiemi perami wy-

szywany... Gdy to wszystko przy blasku miesica, przy biciu

dzwonów pónocnych, przy byskawicowych ogniach modzie-
rzy... szo i piewao po placu... duch mój niby wylatywa
ze mnie, klaskaem w rce, a oczy moje dziecinne otwieray

si szeroko, pene ez iskier radosnych... Sp. ksidz Sobkie-

wicz... oprowadzajcy zwykle te procesye, widzc we mnie

zapa do rzeczy religijnych, ju przepowiada, e ksidzem
zostan... gdy oto nagle... z ksieczk Tassa... weszy we
mnie nowe rycerskie zapay i imaginacye... odtd wic ju
nie procesye, lecz wojny z rówiennikami... jakie koa hetma-
skie... buczuki, ksiyce, szable sadzone turkusami... snuy
si po gówce dziecinnej... na wiatr wosy i myli puciwszy...

marzyem o pó rozbójniczym rycerskim ywocie... o cinaniu
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chorgwi... o tryumfalnych wjazdach na rumaku tureckim

do mojego rodzinnego miasteczka... Pomagaj mi ni
matka moja, cytujc mi czsto imiona jakich zamorskich

rycerzy samym dwikiem dziwice... jako to imi Wallasa,

które zaraz we mnie rycerza walcego lasy wymalowao...

Potem ja... a zawsze zmiennym imaginacyom podlegy, na-

bony z zachwyceniem... wziem si do malarstwa samym
nazwiskiem kolorów, ju jakoby elektrycznie wstrzsany.

W takichto snach i marzeniach... doczekaem si modzie-
czego wieku, i zwykej onym czasom choroby... religijnego

otrtwienia, ostygnienia mioci Boej, któr inna mio za-

stpia... A odtd ju cigle pracowaem nad wiedz moj...

chciwy nauki ksikowej we wszystkich gaziach..."

A na to tumacz sowa

:

„Có mi powiesz... jeeli ci dowiod, e malujc sny

twoje i gupstwa dziecinne, wymalowae najlepiej history

ducha ludzkoci w pochrystusowych czasach... i odsonie
logicznie cay acuch twoich pochrystusowych ywotów.
Dziecitko ty, chciwe akotek, z dusz latajc jak ma...

za srebrem krzyów kocielnych... psychiczny mój gobiu,
obudzony i tukcy si w ciemnem powietrzu... ród huku

i byskawic wieowych..." a7
).

W tych wszystkich marzeniach, snach i mgawicach

ducha, matka bya ordowniczk dziecicia. Fantastycznie

nastrojona dusza Salomei na ten sam ton stroia modocian
dusz swego pieszczocha; a on czsto przy maym stoliku

siadywa u jej nóg 28
) suchajc opowiada, które póniej

mia zwiza w jeden wielki acuch, by „malowa history

ducha ludzkoci" i swego w nim udziau. Nigdy moe dzie-

dzictwo ducha po matce nie rozwijao si tak wietnie, jak

w tych wanie chwilach, gdy oboje, syn i matka, zdani byli

na siebie. A chocia niewielkie to jeszcze byo chopi, cho-
no jednak gwatownie promienie matczynego ducha, ogrze-

wao si ich ciepem, w ich blaskach barw i kolorów tczy

2*
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nabierao. On który „nie zna prawie rodzinnego domu" wy-

niós jednak z niego w niedugich chwilach, gdy go posia-

da, bardzo wiele.

Krzemieniec bdzie prawdziw ojczyzn Sowackiego

i w tem miecie tkwi zawsze jego narodowa tsknota i duma.

Matka i syn równ mioci pokochaj brzegi Ikwy i Krze-

mieca mury, oboje jednako bd je koloryzowa w swych

sennych widziadach i licznych chwilach zadumy yciowej 29
).

„Lejsze powietrze" tych rodzinnych stron ma dla nich moc
uzdrawiajc.

Dziwna sia, jak dla poety zachowaj krzemienieckie

lata dziecistwa sprawi, e wszystko, czego tu dozna, przed-

stawi mu si w przyszoci olnione gromami byskawic, za-

lane potokami sonecznego wiata — e stworzy z tego swój

prawdziwy „kraj lat dziecinnych, wity i drogi jak pierwsze

kochanie". Ogromna sfera uczu Sowackiego, od bladej

i nikej mrzonki dziecinnej, a do zawiatowych, nie podle-

gajcych jakimkolwiek wymiarom czasu i przestrzeni, nie
Króla-Ducha, znajdzie swój zasadniczy punkt wyjcia w pierw-

szym „pochrystusowym ywocie" w Krzemiecu. Drog an-

tytezy do tego, co zoy si na póniejsze ycie Juliusza,

ten pierwszy okres bdzie zyskiwa w fantastycznych jego

marzeniach coraz bardziej na mocy; im dalej w lata, tem

wicej Sowacki stanie si „laudator temporis acti" wobec

swego dziecistwa w Krzemiecu. A w caym procesie, jaki

w tym kierunku przechodzi fantazya Sowackiego, nieod-
cznie na tle Krzemieca wystpowa bdzie posta matki;

poeta nie jest w stanie wyobrazi sobie miasta bez swej

matki, i odwrotnie, matka jako symbol poezyi istnieje tylko

wród jego murów i pamitek.

Wszystko, co spotkao poet w Krzemiecu, byo
„snem jego ycia". Wród widziade tego snu znajdziemy

atoli cay szereg obrazów, które przypisa musimy bezpo-

rednio wpywowi matki na syna
;

jeeli kiedy, to wówczas
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moemy prawie e pochwyci „pokrewiestwo ducha", jakie

lata te wród nich wytworzyy. Jak wielkie znaczenie mia
ów okres dziecistwa w yciu Juliusza, ile drogich wspo-

mnie pozostawi u niego — sam poeta zdawa sobie spraw
dokadnie. Bardzo niewiele lat potrzeba, a lata dziecice

w Krzemiecu bd ju „sielskie i anielskie", bd zblademi

marami ycia.

Bo posuchajmy, co powie Sowacki, gdy niedugo po-

tem w Drenie, w r. 1831 dnia 17. lipca, zechce to wszystko

przela na karty swego pamitnika: „Zmieni sposób pisa-

nia moich pamitników; bdzie to dziennik niektórych dni

mego ycia, tak pisany, jakby by wtenczas, kiedy si one

przytrafiay; bo nie chodzi mi o wystawienie wypadków tak,

jak mi si one przez prizma dalekich wspomnie ukazuj,

ale chciabym je opisa tak, jak wtenczas wzru-
szay moje uczucia; o jakeby wszystkie zbla-

dy, gdybym im da koloryt zimny i blady uczu
moich teraniejszych". I dziwnym trafem sowa te

wypisa Sowacki pod koniec IV. rozdziau pamitnika, a roz-

dzia ten wanie rozpoczyna si od chwili wyjazdu poety

z matk z Krzemieca do Wilna w r. 1818.

W takiej chwili, gdy poeta chcia „wystawi wypadki"

nie „przez prizma dalekich wspomnie", ale tak jak one

„wzruszay jego uczucia", zrodzia si „Godzina myli",

a w niej wspomnienie pierwszej modoci w Krzemiecu:

...„pod okiem pamici — pomidzy gór szczytem,

Pikne, rodzinne miasto wieami wytryska

Z doliny wzkim nieba nakrytej bkitem.
Czarowne, gdy w mgle nocnej wiecem okien byska;
Gdy socu rzdem biae ukazuje domy,

Jak pery szmaragdami ogrodów przesnute.

Tam zim lec z lodów potoki rozkute,

I z szumem w krte ulic wpadaj zaomy,
Tam stoi góra Bony ochrzczona imieniem

Wiksza nad inne — miastu panujca cieniem;
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Stary — pospny zamek, który czoem trzyma,

Róne przybiera ksztaty — chmur amany wirem ;

I w dzie strzelnic bkitnych spoglda oczyma,

A w nocy, jak korona kryta alu kirem,

Czsto szczerby wiekowe przesuwa powoli

Na srebrzystej ksiyca wschodzcego twarzy.

W dolinie mg zawianej, wród kolumn topoli,

Niech blade uczu dziecko o — przyszoci marzy,

Niechaj mylami z kwiatów zapachem ulata,

Niechaj przeczuciem szuka zakrytego wiata;

To potem wiele dawnych marze stanie przed nim,

I ujrzy je zmysami, pozna zblade mary.

Karmi si marzeniami, jak chlebem powszednim,

Dzi chleb ten zgorzknia"...

Ile w tych marzeniach, które byy w Krzemiecu „chle-

bem powszednim", byo rki jego matki, widzielimy ze

zwierze Eoliona-Sowackiego przed tumaczem sowa w Wy-
kadzie nauki; ile jednak w tem wszystkiem ech gbokich
gorcej mioci dla Krzemieca, jak otrzyma Juliusz po

matce, a którym Salome daa wyraz w listach do Odyca!
Mamy w nich i ten zamek pospny, i gór Bony, i srebrzyst

twarz ksiyca, w którego wietle Krzemieniec nabiera rysów

jakiego redniowiecznego miasta i pozwala pani Sowackiej

marzy, e jest zaczarowan ksiniczk. Nieraz musiaa matka

oywia dzieciciu te martwe mury, nieraz zapewne nakazy-

waa mu je kocha, a w bajeczkach opowiadanych Julkowi

niejedna krwawa walka toczya si na krzemienieckich wzgó-

rzach.

Bo wspomnienia krzemienieckich przey z Julkiem

bd równie w yciu pani Sowackiej skarbem najdroszym;

on sam postawi tu na stray „zotego archanioa tsknoty"

i zczy z nim najgortsze yczenie caego ycia, by bodaj

promieniem wietlnym powróci w te „chaty i sady", bo tu

jest „dworek... z sadem — biednej wdowy... która na synu

swoim pooya ca nadziej ywota" 80
). I z pokor osiero-
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ciaego dziecicia, a ufnoci, jak daje wiara, bdzie poeta

prosi i baga o powrót w te strony.

Jeeli kiedy w tej mojej krainie,

Gdzie po dolinach moja Ikwa pynie,

Gdzie góry moje bkitniej mrokiem,

A miasto dzwoni nad szmernym potokiem,

Gdzie konwalij wonice lewady

Biegn na skay, pod chaty i sady,

Jeli tam bdziesz, duszo mego ona,

Choby z promieni do ciaa wrócona —
To nie zapomnisz tej mojej tsknoty,

Która tam stoi jak archanio zoty,

A czasem miasto jak orze obleci,

I znów na skaach spoczywa i wieci.31
)

Bo czem Litwa bya dla Mickiewicza, tem dla Sowa-
ckiego Krzemieniec.

Byway jednak chwile, gdy na to macierzyskie pou-

dnie paday cienie zachodu. Bo oto taki mamy obrazek

:

„Có to, ju soce ?... Jest to godzina, w której zwy-

kam okno moje otwiera... a znajomi tego miasteczka...

wiedzc o tem — przechodz umylnie moj ulic i zatrzy-

muj si na rann pogadank... Najmilsza to w dniu smtnym
godzina... Lecz có to? Heli w domu nie nocowa? A ja

sama, jak wczoraj ubrana — przy tem krzele... wida, e
na kolanach wród modlitwy usnam... i tak noc ca prze-

byam... Jednak ani bólu ani zmczenia nie czuj... Niespo-

kojnam tylko o syna..." 32
)

I niejedn tak bezsenn noc w Krzemiecu musiaa

przepdzi matka poety, pogrona w mylach o jego przy-

szoci, i nieraz zapewne cikie troski zaspiay jej czoo,

gdy staraa si odgadn, co ta przyszo dla niej i dla

niego kryje. Widziaa w Julku nietylko syna swego po krwi,

lecz bardziej jeszcze po duchu — i wielka rado osiadaa

w jej sercu; lecz i to byo jej jasne, e w spuciinie po
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niej otrzyma on nietylko jej duchowe bogactwo, lecz rów-

nie ducha uomnoci. W takich rozmylaniach nieraz spy-

way po obliczu matki rzsiste zy — tak charakterystyczny

rys przeczulonej i nerwowej natury pani Sowackiej.

Julek koczy dziewity rok ycia, a cztery lata mijao

od mierci Euzebiusza Sowackiego, i cztery przeszy lata

krzemienieckich marze matki z synem, gdy w sierpniu 1818

zjecha z Wilna August Beeu w zamiarze polubienia pani

Sowackiej. On poszukiwa pani domu i matki dla dwu do-

rastajcych córek, Hersylii i Aleksandry, jej rodzice chcieli,

„by miaa opiekuna na przypadek mierci", a nadto w Wilnie

„edukacya Julka moga daleko lepiej by przedsiwzita"—
pani Sowacka oddaa rk Dr. Bcu. „Trzema dniami przed

lubem dowiedziaem si o tem — pisze Sowacki w swym
Pamitniku; myl wyjazdu do Wilna bardzo mnie ucieszya;

pamitam lub mojej matki o godzinie 9. wieczorem w ko-

ciele licealnym ; maa liczba przyjació bya przytomna ; wi-

dzc moj matk paczc serdecznie, take pakaem. Przy

kocu sierpnia wyjechalimy do Wilna... nie pamitaem go

zupenie" 3S
).

Pani Sowacka-Becu rozpocza nowy okres ycia.

II.

A gdy „przybyem do Wilna — opowiada dalej So-
wacki w Pamitniku — zaraz pobiegem do mego maego
ogródka. Potem z matk odwiedziem grób mego ojca na

Rossie; klczc na kamieniu zmówiem pacierz i pakaem,
bo o zy u mnie nie byo trudno".

Ten pierwszy krok p. Bcu po przeniesieniu si do
Wilna rzuca nam pewnego rodzaju wiato na jej osob;
by to akt hodu dla pierwszego ma, którego pami nigdy

nie zatara si w jej duszy. Przewidywa ju Euzebiusz So-



MATKA POETY 25

wacki w testamencie powtórne zampójcie ony, a nawet

zaklina j w nim na wypadek, gdyby to miao miejsce, by

„przynajmniej poow dochodu z kapitau, jaki pozostawi,

obracaa na edukacy Juliusza" S4
).

Pierwszy zwizek maeski p. Sowackiej by — jak

wiemy — dzieem mioci; oddanie rki Dr. Becu byo z jej

strony aktem zimnym, konwencyonalnym, pozbawionym gb-
szego uczucia, a poycie znamionowaa zupena obojtno.
Ze wzgld na syna by przy tem postanowieniu momentem

roztrzygajcym — nie ulega wtpliwoci. Sam Dr. Becu

w chwili polubienia p. Sowackiej by czowiekiem blizko

dwa razy od niej starszym; obcego pochodzenia, mimo in-

dygenatu polskiego, nie potrafi pokocha ziemi, na której

y, i rys kosmolityzmu narodowego by jego trwaem zna-

mieniem. Nie podobna mu odmówi wielkiego nawet — jak

na owe czasy — wyksztacenia, znajomoci wiata i towa-

rzyskiej ogady; by jednak czowiekiem — jak jednomylnie

wiadcz wszyscy, którzy go znali — zupenie zimnym, nie-

zdolnym do jakiego serdeczniejszego uczucia, chocia bio-

graf jego i panegirysta powiada, e „w domowem poyciu

na onie rodziny by czuym mem, a dobrym i przywiza-

nym do swych dzieci ojcem" 35
). W danej chwili — jak wia-

domo — nie zawaha si powici etyki dla karyery ycio-

wej. „By — dalej — umiejtnym znawc muzyki i sztuk

piknych" — powiada o nim ten sam biograf.

Nie mogo wic maestwo z Dr. Becu zapeni ycia

marzycielsko nastrojonej i poetycznej p. Sowackiej. Jej ro-

mantyzm yciowy, skonno do sentymentu, o czem tyle

naczytaa si w rozmaitych powieciach, jej czuo i tkli-

wo, zostay dalej pustk w yciu maeskiem; nie móg
jeszcze tych uczu zapeni Julek, bo by chopakiem maym,
jakkolwiek duchowo rozwija si szybko nad wyraz i matka

widziaa w nim wierne swego ducha odbicie. Sabe zdrowie

dziecka szo jednak w parze z ogromnym i rychym rozwo-
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jem umysu, który atwoci przejmowania i odczuwania wra-

e otaczajcego wiata, jego przyrody i ukrytych si, zdu-

miewa wszystkich, którzy si do niego zbliali.

„Ludzie nieraz „on umrze" mówili przed matk

:

Wtenczas matka patrzaa dugo w dziecka oczy,

I przeczya z umiechem — lecz w smutku godzinie,

Kiedy na serce matki przeczu spada trwoga,

Lkaa si nieszczcia i mylc o synie,

Nie miaa wyrzec : niech si dzieje wola Boga.

Bo w czarnych oczach dziecka promie gorczkowy,
Przedwczenie zapalony, trawi mode ycie" 36

).

A Julek, mimo e zakres obowizków p. Sowackiej

si zwikszy, gdy musiaa piastowa podwójne macierzy-

stwo, nic w sercu matki nie straci. Dla przybranych córek

bya najlepsz matk i przyjaciók, syn zosta renic jej

oka a celem ycia. Do pieszczot matki przyczyy si teraz

jeszcze pieszczoty przybranych sióstr, panien synnych z urody,

dobroci i wyksztacenia, w których kochaa si wszystka mo-
dzie wileska a7

); same darzyy przybran matk serdeczn

mioci, a jej syna uczuciem siostrzanem. Co dnia gadk
rk trefiy jego wos, który „bra blaski dziewiczych war-

koczy"; „one robiy roboty a Julek zwykle przy nich siady-

wa" is
) lub pracowa przy kantorku ojca, który matka dla

niego przechowaa 39
).

Zmartwieniem matki byy czste choroby dziecicia,

które odryway je od nauki; i niejedn chwil obawy i g-
bokiej trwogi przesza pani Sowacka w Wilnie, widzc bar-

dzo sabe zdrowie jedynaka i przeczuwajc tkwice w nim

zarody choroby ojca* ). „Czuj, e to le — powiada dzie-

sicioletni Julek w najwczeniejszym swym licie do stryja

Erazma z r. 1819 lub 1820 —
• e tak dawno do Stryjaszka

nie pisaem, ale eby tu Kochany Stryjaszek by i widzia

jak duo zatrudniony jestem, jak z jednej lekcyi na drug
id tak, e nawet nie mam czasu pój na spacer, to by mi



MATKA POETY 27

to moje uchybienie askawie przebaczy. Do tego byem
chory na odr i musiaem teraz nadgrodzi przez czas cho-

roby opuszczone lekcye" 41
). Nagradza wic Julek ofiar

serca matki pracowitoci wielk. Sam swój do niej stosunek

„zwiza w wity róaniec synowskiej mioci", i by dla

niej „tajemnicz karmi duszy i serca" * 8
). Hipolit Botnicki,

nastpnie Józef Massalski, czuwali nad chopcem jako jego

nauczyciele domowi 43
), ale nad wszystkiem unosia si rka

p. Becu, która — jak powiada Odyniec — nadawaa ton

domowi, bo Dr. Becu do wychowania dzieci si nie miesza.

Po Julku pierwsze miejsce w sercu p. Becu zaja przy-

brana córka Olesia, w tak wielu rysach do swej drugiej

matki podobna 44
). To samo miaa „melancholijne na wiat

wejrzenie", t sam ch zapenienia ycia, tak samo poety-

zowaa wszystko i wszystkich. I ona bya pen sentymenta-

lizmu a delikatno i moc uczucia braa w niej gór nad

energi i si ycia; szukaa gbokiej mioci romantycznej,

penej zud i idealnego zabarwienia, i znalaza j w zwizku

z Józefem Mianowskim. Podobna romantyczna mio, pena

poetyckiej dekoracyi, a ujta w szat wierszy i listów, z-
czy po mierci Dr. Becu p. Sowack z Odycem; on b-
dzie j nazywa „najaskawsz przyjaciók" i „przewodniczk

pierwszej modoci", bdzie j „szanowa gboko" a „ko-

cha serdecznie" * B
), ona za w poetycki sposób nazwie go

swoim „Eddy" i otworzy mu tajemnice swego serca. A gdy
Odyniec przysze z Warszawy na pamitk „listek rozma-

rynu", jeden zachowa p. Becu, drugi dostanie Olesia 46
). Na

listach p. Becu do Odyca liczne dopiski czyni póniejsza

p. Mianowska, a listy, które do niego pisuje, maj ten sam
romantyczny charakter, co listy jej przybranej matki. mier
„Olesi" odczuje Odyniec bardzo gboko * 7

). Za przykadem
matki pokocha przybran siostr niezwykle serdecznie Juliusz

Sowacki, a stosunek jego do niej bdzie mia podkad
o wiele wicej uczuciowy, ni do drugiej siostry Hersylii * 8

).
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Reminiscencye aoby, jak okryje mier jej poet, znaj-

dziemy jeszcze w Ojcu zadumionych. Pod jednym wic
dachem w Wilnie odya promionkowa mio, zamknita

w kole trzech osób, tak blizkich sobie nastrojem ducha.

Druga panna Bcu, Hersylia, nigdy nie zaja tego

miejsca w sercu pani Sowackiej i Juliusza, co jej starsza

siostra, chocia z t wanie zrzdzeniem losu zwizao si
w przyszoci ycie matki poety.

Wród takich stosunków, otoczony mioci matki i sióstr,

wzrasta mody Sowacki. Matka wioda go czsto na grób

ojca lub w progi fary wileskiej, pod jej okiem zwiedza

osobliwoci miasta, ona wioda go w ksiycowe noce na

Belweder, ona wreszcie tworzya mu koo przyjació. Cay
szereg wspomnie tych czasów pozostanie w duszy poety

i stworzy w latach póniejszych ogniwa jego poetyckiej tka-

niny, lub te to, na którem wielokrotnie zatrzyma si jego

fantazya. Gbokie lady zostawi te przeycia wileskie

u Juliusza, i to tak wielkie, e w pierwotnym planie Króla-

Ducha, w Wilnie, w farze przed matk, dokona Sowacki
swego powtórnego przeistoczenia, przywdzieje krwi ocieka

purpur ducha-bohatera w jego drugim pochrystusowym y-
wocie, gdy „pierwiastki jego ducha, zapalone a u wschodnich

gwiazd pokazay si".

Bo „westchn duch-bohater w swem onie" i z „nie-

wysuchanego dotd wiata upiorów" wysnu „pie czer-

won" a cik „jak sen oowiany". I w obliczu matki ujrza

w farze wileskiej swe krwawice ciao, i w obliczu tej,

która go w modoci, w ziemskim jego ywocie, tu wioda,

miao dokona si powtórne jego wcielenie.

Kociele, w myli dzi wstajcy cieniach,

Z twemi zotemi krzyami... pod chmur
Na zagaszonych Perkuna pomieniach
Stojcy... gdziem ja pierwsze pawie pióro

Dziecinne... jak jaki wity w objawieniach,
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Wzi... ducha mego tczow natur.

Jeli ty pomnisz, jaka wtenczas bya
Moc w mych dziecinnych zach...

to wiadcz o przeistoczeniu, jakie dokonao si w obliczu

matki mojej w twych murach, wzniesionych na miejscu, gdzie

pon znicz wieczny i sta posg Perkuna.

Jam uklk przed ni, jako duch bez dwiku
I bez szelestu gncych si goleni,

I caowaem j jak pies po rku,
Ale nie czua pocaunku cieni.

Odszedem jczc, a kty po ciemku,

Cierpicy ze mn — sami przeraeni,

Przed jej oblicze wynieli surowe,

I pooyli mój tuów i gow.

Wskazaa palcem — a wite dziewice

Woyy ciao zrumienione w cedrze,

I szy jak biae rzdem gobice,
Miastem zamglonem ku ciemnej katedrze,

A matka przodem sza i niosa wiec —
— Jeli nie cierpisz — có ci pier rozedrze?

Ujrzaem matki oblicze surowe,

Gdy pokazano jej tuów i gow i9
).

Lichtarz przy sobie cicho postawia,

A aden szelest nie by w tym kociele,

Tylko okropny ciar, jakby brya,

I sen... i ciko... a wiate nie wiele...

A ona oczy swe bolenie wrya
W otarz... i suche, drce rk piszczele

Podniosa w gór... i oczy zawleka
Blachmanem... syszc, jak z trumny krew cieka.

Ten by szmer... potem, gdy ranna godzina

Nadesza... kiedy budzia si chata,

I draa wiatrem brzoza i kalina,

I nowy... zoty... bysn dzie dla wiata,
Mniszki pieway Stella Matutina,

I piewem oto zwyciyy kata,
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Bo mój duch naksztat drcego anioa,

Wsta... podniós czoo... i wyszed z kocioa 50
).

Bole i modlitwa matki, i piew maryjny mniszek „zwy-

ciyy kata". I o rannej godzinie, gdy brzoza i kalina dray
wiatrem, a dla wiata bysn nowy, zoty dzie, duch poety,

uwolniony z mki, archanielskich nabra skrzyde i wylecia

na nich z wileskiej katedry i ruszy na dalszy bohaterski

bój, bo cel jego mki nie by jeszcze speniony. Wyzwolenie

na dalsz drog ywota otrzyma z rki matki.

Myl, e nieraz w murach wileskiej katedry bagaa

Salome Sowacka o wyzwolenie swego jedynego dziecka

z mki w dalszej drodze ycia, i niejedno wyzwolenie ducha

przechodzi u otarza fary — Sowacki, duch-bohater 61
).

III.

Wilno, jako miasto uniwersyteckie i ognisko ycia umy-

sowego dla caej Litwy, nie wiele zmienio si przez cztery

lata, w których pani Sowacka mieszkaa w Krzemiecu. To

te powróciwszy tutaj wesza odrazu w koo ludzi sobie

znanych, powitay j powtórnie domy, gdzie bywaa przed-

tem z Euzebiuszem Sowackim. Na czele uniwersytetu sta

tak samo, jak poprzednio, Jan Sniadecki, tak szczerze ongi

oddany Euzebiuszowi i przenoszcy sw yczliwo z ma
równie na on, by Jdrzej Sniadecki, ojciec Ludki i Zofii

Baliskiej, i wielu innych, dobrze znanych p. Becu. Fizyo-

gnomia zewntrzna uniwersytetu nie ulega zmianie prawie

w niczem
;
przybyo kilka wieych si profesorskich, kilku

dawnych przenioso si na Ross, uniwersytet y tern buj-

nem yciem, jakie potrafi nada mu od pocztku Czartoryski

i znakomity jego wspópracownik w dziele odnowienia aka-

demii wileskiej — Sniadecki. Lata obecne pobytu p. Becu

w Wilnie bd dla uniwersytetu epok najwietniejsz; do-
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piero w dziesi blisko lat póniej, gdy mier przerzedzi

pracowników wileskich, z ust p. Becu wyjdzie skarga : „pro-

fesorów coraz mniej, nowy nikt nie przybywa, a modziey

coraz wicej; co z tego wszystkiego bdzie...?"

Zycie towarzyskie kwito jak przedtem, a ogromna liczba

osób, jaka przesunie si w przecigu dwóch lat przez jej dom,

ju po mierci Dr. Becu — co moemy dokadnie pozna

z licznych wzmianek w listach do Odyca — wiadczy, e
pani Becu musiaa utrzymywa bardzo rozgazione stosunki

towarzyskie, a dom jej by prawdziwym salonem literackim,

w którym licznie gromadzili si profesowie i modzie. Zmys
towarzyski by w p. Becu bardzo rozwinity, przeciwnie zu-

penie, ni u Juliusza ; dopiero w licznem * gronie czua si

matka poety swobodn i wtedy wysuwa si na wierzch jej

nadzwyczajny dar bawienia ludzi, tak dziwnie niezgodny z jej

urod 52
); w rozmowie dopiero wystpowaa na jaw poetycka

dusza p. Becu, jej wielka inteligencya i ywo usposobienia,

zdolno wmylania si w sytuacye i przycigania ku sobie

ludzi, co nie dziw, bo razem z p. Zofi Balisk byy „to

dwie najpoetyczniejsze dusze, nad które wyszych w tym

wzgldzie w ówczesnem spoeczestwie wileskiem nie byo,

dwa najwiatlejsze i najlotniejsze umysy w sferze njtkliw-

szych uczu i poj najszlachetniejszych, opromienionych

wdzikiem przyrodzonej dobroci i estetycznych form wy-
szego wiata" 83

).

Dodajmy do tego gorc ch ycia, objawiajc si
w chwilach czstej zabawy, kraszonej wybuchami miechu
i wesooci a urozmaicanej piewem, muzyk i tacem —
o czem dowiadujemy si z bardzo szczegóowych sprawozda

p. Becu przed Odycem — a musimy stwierdzi, e w matce

poety tkwio wiele pierwiastków yciowych, odbijajcych od
smutku i melancholicznego nastroju, tak czstych towarzyszy

jej ycia. Pod tym wzgldem mamy wraenie, e usposobie-

nie p. Bcu byo w tym czasie nader skonne do obracania
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si w granicach uczu sobie przeciwnych, smutku i weso-

oci, paczu i wybuchów miechu, chci uywania ycia

i jego abnegacyi. Nigdzie moe nerwowa i wraliwa natura

Salomei nie zaznaczaa si tak dobitnie, jak w tej wanie
czysto wiatowej stronie ycia. Gdy w wietle pozostawio-

nych przez ni listów — nie na podstawie tego, co syn o niej

w swych listach powiedzia, bo to s wynurzenia syna-poety,

ani te w wietle gloryfikacyi Odyca, lecz jej wasnych
zwierze — patrzymy na posta p. Becu, rodzi si mniema-

nie, e ten niezwyky zmys towarzyski by u niej niczem

innem, jak tylko jedn czci jej romantycznej natury, -
dnej w jakikolwiek sposób zapeni pustk ycia. „Zawsze

ta sama — pisze o niej Odyniec z Marienbadu w r. 1829 —
moda wyobrani i sercem, pikna dusz, zachwycajca

w rozmowie. Wiek jej znaczny tylko w rozumie... Gdyby to

Julek, przy swoim talencie, z poetyczn wyobrani swej

matki, odziedziczy i kochajce jej serce... Matka zna go

doskonale na wylot; a im go czulej i namitniej kocha, tern

si bardziej jego samego, dla niego samego obawia... ycz
mu z gbi duszy wszelkiego powodzenia i dobra, choby
ju tylko dla pociechy tej najlepszej matki, która tak godna

szczcia, a jednak sdzc si kiedy blisk mierci w Wilnie,

polecaa mi, abym czuwa koniecznie, iby na jej nagrobku

wyryty zosta napis: Ona nie bya szczliwa..." 54
). „Uroda—

powiada na innem miejscu ten sam Odyniec — nie graa tu

adnej roli. Nie rysy, lecz wyraz twarzy, nadawa (jej) ten

powab, który serce... pociga" 65
).

Liczy si wic dom pp. Becu w Wilnie do salonów

literackich tego miasta. „Przebiegaem... i rozbieraem w my-

li — pisze Odyniec do Juliana Korsaka w r. 1829 z Wej-

maru pod wraeniem wieczoru, spdzonego wspólnie z Mic-

kiewiczem u Góthego 56
) — wszystkie nasze wileskie i war-

szawskie salony, w których si przecie wicej czasu, nili

nad ksikami spdzio. W Wilnie, u pani Becu, u Sniadec-
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kich i u Baliskich... myli wszystkich kryy wicej w pla-

toskim wiecie idei, ni po ziemskim globie za Niemnem";

a podnoszc wysoki ton umysowy, jaki na tych zebraniach

panowa, widzi Odyniec „ich wyszo od zebra towarzy-

skich, urzdzanych u wejmerskiego mdrca". „Sam pan Becu...

czowiek gadki, wiatowiec i dworak z natury, y chtniej

w wyszem towarzystwie wiatowem, ni w gronie profesorów

kolegów, z wyjtkiem wszake domu obu niadeckich, z któ-

rymi cisa czya go przyja. Dom te jego nastrojony

by raczej na elegancki ton wyszego wiata. Córkom da
wychowanie umysowe wietne, a e sam wielki znawca i lu-

bownik muzyki, talent do niej i gos liczny z natury, w oby-

dwóch do artyzmu prawie rozwin. W obejciu z modzie,
która u nich bywaa, a której wybór onie wycznie zosta-

wia, by on zawsze tylko obojtnie grzecznym, i wieczorami,

gdy nikogo ze starszych nie byo, rzadko bardzo, a raczej

prawie nigdy, do salonu na herbat nie wchodzi, przep-

dzajc je zwykle w gabinecie swoim tu obok, na czytaniu

gazet lub ksiek, albo te na pisaniu listów. Czasem tylko,

gdy córki pieway czy gray, przychodzi w okularach do

progu, zatrzymywa si we drzwiach i sucha, niekiedy po-

chwali lub zgani, i znowu powraca do siebie... Nie widzia-

em wszake nigdy, aby czy to córki, czy Julka, kiedykol-

wiek po ojcowsku popieci. Wzgldem ony by równie

uprzejmy i grzeczny, ale zawsze tylko w granicach przyzwoi-

toci salonowej" ").

Prócz najbliszych czonków rodziny bywa na tych ze-

braniach brat p. Becu, Teofil Januszewski, w kilka lat póniejm jej przybranej córki, Hersylii, i Hipolit Botnicki, pierwszy

(do r. 1822) nauczyciel Julka, literat i tumacz „z orygi-

nau" — jak powiada Odyniec — t. z. jeden z nielicznych,

którzy umieli po angielsku58
), powieci Goldsmitha „Vicaire

of Wakefield", tak ciekawej i znamiennej dla historyi na-

szego wczesnego romantyzmu; odznacza si on „spokojem

Wród romantyków. 3



34 WRÓD ROMANTYKÓW I ROMANTYZMU

i rozwag w rozmowie, a zdania jego zawsze wywaone
i cile okrelone, w przedmiotach zwaszcza naukowych,

byy zwykle wyroczni i nauk dla wszystkich" 59
).

By tu dalej gociem drugi z rzdu nauczyciel Julka,

Józef Massalski, take poeta, który dla swego skrytego uspo-

sobienia i maomównoci nie mia sympatyi towarzystwa ; sta-

ym gociem od r. 1821 zosta Odyniec i on wprowadzi do

domu p. Bcu Mickiewicza 60
) i Korsaka 61

); prócz tych, cay
szereg innych, wszystko co Wilno w zakresie umysowoci
miao najlepszego, ówczesny wiat literacki, Antoni Górecki,

Karol Sienkiewicz, Eustachy Januszkiewicz, Ludwik Spitznagiel,

Aleksander Chodko, Józef Mianowski i wielu innych.

Zmys towarzyski i poetycka natura pani domu wiciy
tryumf, bo jej osoba bya osi tych zebra. Spotykay si

tu ze sob dwa wiaty: jeden bronicy okopów w. Trójcy,

a cieszcy si w ówczesnem Wilnie niesychan powag
i uwaany za wyroczni w sprawach literatury — to obaj

Sniadeccy; drugi mody, lecz z pitnem geniusza na czole

a ogniem w piersi, dobywajcy okopów — to Mickiewicz,

w tym czasie ju autor pierwszego tomiku poezyi. Mamy
nawet pewne wiadomoci, jak odbyo si w salonie pp. Becu

pierwsze zetknicie tych dwóch wielkich duchów, z których

do jednego przeszo, do drugiego przyszo naleaa. Tu
po raz pierwszy ujrza mody Julek tego, któremu w przy-

szoci mia wypowiedzie walk na myli 68
), w salonie

u „mamy" nauczy si w jego osobie kocha poezy, a po-

sta niadeckiego, któremu p. Becu przedstawia swego syna,

utkwia ogromnie gboko w umyle modego Sowackiego83
).

Walki i starcia literackie odbyway si tu ywe, a Julek,

który „ten tylko czas przy herbacie w salonie z matk i sio-

strami przebywa", „nie bra w nich udziau, ale z jego bysz-

czcych oczu, z wyrazistej i ruchliwej twarzyczki zna byo,

jak wszystko, co syszy, rozwaa, i czy to w myli swojej

potwierdza, czy przeczy" M). Nieraz nawet by wiadkiem
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drwin, jakie bezwzgldny w swych pogldach literackich

augur wileskiego Parnasu, Sniadecki, ciska w oczy Mickie-

wiczowi, Jakby ten dla niego nie istnia, raz nawet rzewnie

si rozpaka, gdy ojczym jego parodyowa II. cz Dziadów

i sowami : „a kysz, a kysz" 65
) miech wród goci wywoa.

W takich chwilach nuta sarkazmu budzia si w chopcu,

a ironiczny umiech powstawa na jego ustach. „Bolao to

zawsze matk, tem bardziej, e nigdy cienia nawet ironii

i pychy w sercu jej i usposobieniu nie byo. Miao to by
w nim podobno, jak mówiono, spucizn po charakterze

ojca, tak jak niezawodnie po matce wzi on nerwow wra-

liwo, bujn imaginacy i w ogólnoci usposobienie poe-

tyczne — z wyjtkiem wszake kochajcago jej serca i za-

pominania o sobie" 66
). A nad caym domem, nad tymi gomi,

przedstawicielami tak rónych dnoci literackich, zwyciz-

cami i pokonanymi, unosi si wysoki duch Salomei, która

kierowana gorcem sercem i upion iskr Bo, jakby stwo-

rzona bya na matk poety ; umiaa zapali u siebie w domu
ognisko, w którem nietylko krzepia si jej wasna dusza,

nietylko tajao jej biedne serce, ale gdzie w ogniu sów
i walce myli, wród wielkich, czstokro natchnionych ludzi,

wypalaa si dusza jej jedynaka; a ona umiaa wszystkich

dla siebie zjedna, wszystkich pogodzi, uczyni wielbicie-

lami swej wielkiej duszy 67
).

Bardzo rozmaite byy losy wszystkich tych ludzi, ongi
goci domu p. Becu. Przyszed pamitny w dziejach Wilna

i jego uniwersytetu, a powiedzmy równie w dziejach umy-

sowoci polskiej, r. 1823 i 1824. Przyszy ledztwa Filare-

tów, wizienie, niepewno losu i wyczekiwanie ; zjecha No-

wosilców, usun si w cie Czartoryski i Sniadecki, nastay

rzdy Pelikanów i Bajkowów. Uderzy grom z nieba w dusz
p. Becu, jeden do wielu innych, lecz w yciu matki i syna-

poety najbardziej dotkliwy ze wzgldu na dugie i donone
•cha, jakie pozostawi — mier Dr. Becu.

3*
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Opustosza znacznie salon p. Bcu, zmienili si ludzie,

w ich miejsce zawitali inni, przewanie mniej znaczni, rozle-

cia si kwiat filareckiej modziey, wypdzono najpikniejsze

ptaki z gniazda 68
), smutek czstszym ni dotd gociem by

w domu matki Juliusza, a nawet sta si panem wszech-

wadnym. Po kilku latach ycia zostaa znów matka z synem,

bo i Odyca zabrako, i znów Julek sprzg si z sw matk
niepodzielnie. Wszystko mino, on jeden pozosta. Lecz nie

by to ju chopczyna jak ongi, kiedy gzi si z modym
Spitznaglem w pokojach jego matki, tak e Odyniec musia

go za rk do domu prowadzi 69
). Obecnie mia ju lat kil-

kanacie; porywaa go atmosfera czasu i otoczenie, zaczyna

tworzy, duch jego rós, a w tym rozwoju widziaa matka

liczne lady promieni, jakie od niej paday. Syn stawa si
coraz bardziej do niej podobny. Bya ju w jego yciu i przy-

ja ze Spitznaglem, i mio do Ludki Sniadeckiej, bo

:

„Przez te trzy lata dziecko z czarnemi oczyma
Poznao mio. — Pierwsz i ostatni bya,

I najsilniejsz z uczu, uczucia przeya 70
).

Na czole jego osiada ju „nieszczliwa przyszo",

a on idc ladami matki odsun od siebie „widziado mierci...

dziwnem wynalezieniem cierpicego ycia". I cierpia jak ona.

Jak ona ya jedynie myl o jego przyszoci, tak on w ta-

kiej zwrotnej chwili swego ycia, postawi przed sob przy-

szoci zwierciado...

„I rzuca w nie obecne chwile — i z odbicia

Wnosi, jaki blask przysze wspomnienia nadadz
Obecnym chwilom ycia. Tak myli wadz
miech nieraz sysza, wspomnie powtórzony echem,

Smutny i poamany przyszoci niepewn,

I na weso chwile, twarz patrza rzewn,

A nieszczcia przyjmowa pó smutnym umiechem,

Patrzc na nie z przyszoci. — By to wzrok wdrowca,
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Co w drodze ycia wstpi na szczyty grobowca,

I stamtd ciga mgliste rysy krajobrazów 71
).

Ile w tych narodzinach poetyckiego ducha byo rki

matki, ile wspólnych cierpie i niedoli wsiko w t naj-

wczeniejsz poetyck kanw, jak bardzo czujemy w tym

obrazie i w jego poincie ducha i tchnienie matki ! Bo z prze-

y pocza si pierwsza poezya Sowackiego

!

Pierwiastek marzycielski matki udzieli si jej dziecku 78
)

i pozwoli mu wyczu „przdzywotn istno jego ducha",

a „przeczuciem — które byo gównym wskanikiem w y-
ciu jego matki — widzie ycie do grobu".

W tak dziedziczn zbroj strojne

„..,... Dziecko z czarnemi oczyma
natchnieniom dao myl skrzydlat

I wypadkami myli yo w siódmem niebie...

Przed jego oczyma zaczy snu si poetyckie obrazy,

i poczu, e nowa, nieznana „kraina duchów" otworzya si

przed nim „do zdobycia". Matka okazywaa mu ju od naj-

raszej modoci ten niezapeniony wiat, widzialny w snach

i marzeniach, gdzie jedynie duch moe wtargn, gdy sama

ya w tym wiecie. Tam dopiero mona przenie swój al
„za minionem szczciem", skry swobodnie swego ducha

i poszuka drugiej bratniej duszy, któraby zaspokoia pustk
ycia, przerwaa t najczulsz strun czego niespenionego,

a zarazem i nieuchwytnego, co byo podstaw marze i matki

i syna. Bo cho ciao znuone

To myl znów ulatuje w snów i marze kraje,

Goni za mar, której szczciu nie dostaje,

A dusza przez sen nawet drugiej duszy wzywa.

Jak kwiat, który wród cienia nocy otwiera sw koron
i wydaje wonie, a z brzaskiem jutrzenki niknie dla oka, tak

zamykaa si dusza matki, która daa poet, i syna, który
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od niej wzi poezy. A tym kwiatem to ich obopólne serce,

które w nocy tylko, wród snów i marze, „oddychao i to-

no we zach", a „w dzie pilnie ukrywao gbokie cier-

pienia" ").

Idealizm, tak znamienny rys najwczeniejszej poezyi

Sowackiego, to dalsza czstka duchowa, któr po matce

otrzyma.

Z krwi wic i ducha matki rodzia si pierwsza poezya

Juliusza, i chocia wuj jego, Teofil, ten pierwszy „Sonet"

przela w ramy humorystycznej parafrazy, p. Becu umiecia

go dwukrotnie w swoim sztambuchu, bo poznaa w nim du-

cha swego dziecka. I wówczas moe po raz pierwszy poczua,

e speniaj si sowa bajki Krasickiego o „Lwicy... i ma-

ciorze" — a przecie na tych bajkach uczono Julka czyta —
któremi odpowiedziaa ongi — jak powiadaj — na przytyk,

e ma tylko jedynego syna, na którego ca sw mio
przelaa: „Ród ty dziesi, cztery, dwa. Ja jednego, ale

lwa" ™).

Tak pod opiekuczem macierzystwem matki i jej du-

cha poczynaa si twórczo Sowackiego.

IV.

Z wszystkich przedstawicieli wileskiej umysowoci, któ-

rych potrafi skupi w swych murach salon p. Becu, dwóch
odegrao w jej yciu wybitn rol : Odyniec i Mickiewicz.

Przyja z pierwszym z nich przetrwaa dugie lata, z ycia

przesza w listy i o niej kilkakrotnie ju wspominaem. Byo
to bezwtpienia po macierzyskiem uczuciu p. Becu uczucie

najsilniejsze, o podkadzie romantycznym. Sam Odyniec swój

stosunek do p. Becu tak okrela : „Macierzyska jej dla mnie

dobro i omielona przez to ufno moja ku niej, uczyniy

j powiernic wszystkich moich wyobrae, wrae i nawet
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marze, a wiato jej i dowiadczenie byy mi we wszystkiem

i zawsze skuteczn przestrog lub rad. A rozcigao si to

nawet i do wierszy, które jej, przed poznaniem Adama, naj-

pierwej zwykle czytaem. W oddaleniu ju nawet, gdy si

z Wilna do Warszawy na stay pobyt przeniosem, troskliwa

jej opieka nie przestaa czuwa nade mn. W listach zda-

waem jej spraw ze wszystkich moich nowych zaj i sto-

sunków, a nawzajem, dziki jej listom, byem zawsze jak

obecny w jej gronie. Niektóre z nich mieway niekiedy po

kilka póarkuszy objtoci, bdc pisane nie odrazu, ale spo-

sobem dyaryuszowym, nim si sposobno przesania takich

foliaów znalaza. Nie wszystko te byo pióra jej samej.

Przypisyway si panienki, kiedy im przysza ochota, a i wspólni

dobrzy znajomi, gdy do niej przychodzili z wizyt, wzywani

nieraz byli do przypisków" 75
). Odpowiedzi Odyca równie

nie byway krótsze. Mickiewicz w rozmowie z przyjacielem

nazywa ten sposób korespondencyi ze strony p. Becu „fe-

nomenem dobroci", u Odyca jednak „fenomenem próniac-

twa" 76
).

Jak si w wietle swej wasnej korespondencyi, jedy-

nych, jakie nam pozostay po p. Becu listów, przedstawia

osoba ich autorki — bdzie mowa poniej. Byy te listy

u niej mniej potrzeb ycia, bardziej serca i duszy. To te
jak listy Sowackiego do matki maj dla nas warto bio-

graficzn, cho subjektywizm przysania w nich nieraz prawd,
a niemniejsza jest ich warto jako utworów literackich —
spowiedzi ycia, a poniekd autobiografii poetyckiej — tak

listy matki poety s przedewszystkiem produktem epoki ro-

mantycznej, w której ya, i w caej rozcigoci wchodz
w zakres t. zw. epistolografii romantycznej („listy romanty-

ków"), istniejcej i bogato rozwinitej, a zupenie jeszcze

niezbadanej i niedocenionej u nas gazi literatury roman-

tycznej.

Po wyjedzie z Wilna, który nastpi 1. grudnia 1825 r.
77

),
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przez trzy przeszo lata nie widzia Odyniec p. Becu. Spot-

kanie nastpio 14. sierpnia 1829 r. w Maryenbadzie. „Czer-

wonym nie czarnym atramentem chciabym dzisiaj pisa do

ciebie — czytamy w licie Odyca do Korsaka — bo to

dzie uroczysty w kalendarzu mojego ycia. Przyjechaem

z Adamem, znalazem tu p. Becu. Ty wiesz najlepiej, iem
ja jej winien i jak za to wdzicznym by umiem. A i teraz

trzy lata niewidzenia, bez przerwy prawie codziennego sto-

sunku! O wszystkiem, co nas w tym czasie spotkao, tak

moemy mówi nawzajem, jakbymy to razem przeyli" 78
).

Wiemy, co byo przy tem spotkaniu treci rozmowy

p. Becu z przyjacielem. Wywizaa si duga pogadanka

o Julku — stay temat rozmów matki Juliusza z Odycem —
a by przy tem obecny take Mickiewicz 79

). I matka, i Ody-

niec, który przez mio dla p. Becu kocha równie jej syna,

i gdzie matki niestao otacza go opiek, widzieli wiele nie-

dostatków w „konradowej" naturze modego Sowackiego

i serdecznie nad tem boleli. Nie moga p. Becu, jakkolwiek

ya tylko w Julku i dla Julka 80
), ukry przed Odycem

wielu swych zmartwie, których przyczyn by w ostatnich

wanie czasach Sowacki. „Biedna mama— pisaa kilka mie-

sicy przedtem do Odyca Aleksandra Becu — cierpica

mocno, ju nie chc Panu o niej i pisa ; niema tam nic

strasznego, ale gdzie s dla niej jakie pociechy ? Julek...

martwi j prdzej moe. Biedna mama, ona nie bya szcz-

liwa. Ju podobno projekt osiadania na wsi nie przyjdzie

do skutku ; byo to zachcenie Julka, ale temu si jeszcze

dwoi w oczach, on na tej wsi widzia jakie spokojne szcz-

cie, a znalazby istotne nudy, któreby go do reszty skwa-

siy. Ja jestem za tem, eby jecha zagranic, bo to potrzebne

do jego zdrowia" 81
).

1 nie dziw, bo Julek przechodzi wanie „szalestwa

godzin". O tem spotkaniu z Odycem i Mickiewiczem do-

nosia p. Becu synowi do Warszawy 82
).
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Zastpoway wic p. Becu listy brak przyjaciela. Nie

miaa tajemnicy serca, którejby przed nim nie odkrya, nie

byo wypadku lub nawet zupenie bahego zdarzenia, z któ-

regoby mu nie zdaa sprawy. Caa jej dusza, ze wszystkimi

wahnieniami, draliwo i subtelno natury, zapatrywania

towarzyskie i literackie — sowem to wszystko, co skadao

si na ycie i rodowisko p. Becu, znalazo odzwierciedlenie

w tych listach. Mnóstwo drobiazgów i szczegóów, dzie po

dniu i godzina prawie po godzinie znaczy si na kartach tej

przyjani. Listy te wobec drugich uwaa za pewnego rodzaju

wito, kryje si z niemi, odczytuje w samotnoci i sa-

motnoci potrzebuje do ich pisania 84
). Jednak nie od listów

dopiero zacz si ten serdeczny stosunek. Ju poprzednio,

gdy Odyniec by jeszcze w Wilnie, tu zaraz po mierci

Dr. Becu, staje si „Eddy" czem potrzebnem w yciu matki

Juliusza. On jeden j rozumia w tym czasie, gdy Julek

„pokocha po raz pierwszy i ostatni w yciu"; egzaltowana

i nastrojona zawsze na wysoki ton uczuciowy dusza p. Becu

potrzebowaa kogo, któryby odezwa si echem, gdy ten

ton wyda dwik. To te taki wysoki ton ducha, zupene

zbratanie dusz, byo najogólniejszym podkadem romantycznej

mioci p. Becu do Odyca.

Ju w r. 1825, gdy zaniemoga tak ciko, e jeszcze

w kwietniu roku 1826 donosi Odyniec, e „zacna pani Becu

jest bez nadziei chora" 84
), wpisa jej przyjaciel do sztambu-

chu wiersz: „Nagrobek w dzie imienin. Na danie pani

Salomei Becu" — a dzie 17. listopada, w. Salomei, by
zawsze wielk uroczystoci w domu p. Becu. Wszyscy zna-

jomi pamitali o tym dniu 85
), a równie w yciu i twórczo-

ci Juliusza odgrywa on rol niema, zwaszcza w epoce

po transfiguracyi.

Byo to po strasznym zgonie Dr. Becu. Pani Becu my-

laa wówczas jedynie o mierci i w takiej chwili zupenego
rozbicia duszy, w dniu w. Salomei, powsta: „Nagrobek".
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By on jedn wielk pochwa na cze p. Bcu ; wielbi

w nim Odyniec cnoty swej przyjacióki i przeciwstawia im

brak szczcia w jej yciu, które jest tylko „zwodliw na-

dziej serca".

„Có to jest szczcie, którem tak udzi

Serca nadzieja zwodliw?
O, gdyby szczcie byo dla ludzi,

Onaby bya szczliwa 44

.

woa z patosem. Refrain „Ona nie bya szczliwa" powta-

rzajcy si przez wszystkie zwrotki, wprowadza grobowy

nastrój do caego wiersza; a chocia Mickiewicz nie omie-

szkawytkn przyjacielowi 86
),e wiersz ten wogóle wydrukowa

w II. tomie poezyi (1825 r.), sta si on ulubionym utworem

domu p. Becu, powtarzanym zarówno przez ni, jak i jej

najbliszych 87
).

Spowiadaa si wic p. Becu przed Odycem ze swych

snów i marze, donosia o najtkliwszych drgnieniach swego

serca, cieszya si, jak dzieci, na kady list przyjaciela.

Kady krok Julka znajdywa oddwik w tych listach; na

ich podstawie moemy cign prawie lini wytyczn macie-

rzyskiego uczucia p. Becu.

Wgldnijmy nieco w gb serca matki.

30. sierpie 1826 r. „Przed wieczorem siedz przy for-

tepianie, kto wchodzi — Julek. Od dwóch dni wiem, e
ma ju powróci, czekaam go z utsknieniem, wic uszcz-

liwiona, e go widz, rzucam mu si z uniesieniem na szyj.

On po swojemu przyjmuje to zimno. — Jak byskawica myl:

ach, czemu on mnie tak nie wita, jak wita Eddy i zy mi

si rzuciy z oczów. — Pakaam okropnie cay wieczór...

Niebo byo okryte chmurami, ale ksiyc przedziera

si co chwila przez nie, tak jakby mnie chcia pocieszy.

Pan powiedzia, e ksiyc ma udzia przymila chwile

w yciu — a ja powiedzie miao mog, e wiele razy
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w mojem yciu osadza mi zy bolesne, gorzkie, i chwile

najsmutniejsze. al mi byo i Julka, bo i on paka troch".

/. wrzenia 1826 r. „Chciaam czyta lub pisa, alem

ju nie moga, jaka indolence mnie opanowaa. Siadam do

fortepianu. Julkowi si podobaa aryjka: „Ty mi dae serce

twoje". piewaam mu j dugo, pocaowa mnie za to. Po

siódmej przyszed ze skrzypcami Drzewiecki, gra z dziemi

do 10-tej.

Ja sobie siedziaam w swojem oknie i czatowaam na

ksiyc, który tak, jak wczoraj, walczy z chmurami, aby ku

mnie rzuci wzrokiem. Milemy na siebie spogldali, mio

nam byo. Grali nam adnie, nikogo wicej nie byo, point

de conversation, co za rozkosz ! Zdawao mi si, e jestem

sama. Julek przez cay wieczór siedzia na drugiej sofce

i duma take. Przy kocu dzieci pieway nowe, nieznane

jeszcze Julkowi duety, arye. Zachwycony by t ary, co

Jasia wierszyk podoylimy : „Ach, có si ze mn stao !

a —
i Julek zaczyna by entuzyast muzyki. Bardzo si zmieni,

smutny i cierpi i ja cierpi, patrzc na niego, lkam si

o jego zdrowie. Ale moe te mu to przejdzie, przynajmniej

bd si stara osadza mu, jak mona. Bd z nim o tern

gada, to mu lej bdzie, nili jak gdyby by zostawiony sa-

memu sobie".

19. wrzenia 1826 r. „Wczoraj miaam u siebie przy-

byego z Krzemieca Winiowskiego (ma by : Wiszniewskiego

Michaa), autora Pamitki po dobrym ojcu. Do rzeczy i przy-

stojny bardzo. Dzieci przepdziy wieczór ze Spitznaglow

u Berkmanów, a ja w domu z Julkiem. Czyta mi dumk,
któr napisa na wsi ; wcale adna, moe j przel Panu,

moe j Pan da do dziennika, ale to wszystko moe, bo nie

wiem czy si Julek na to zgodzi 88
).

27. wrzenia 1826 r. „...przyszed Julek na herbat,

znowu z nim gawda confiedencielle. Byam z niego zupe-

nie kontenta, tak mi byo sodko, mio, ach ! eby Julek
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by takim zawsze, tobym nie zupia, e jeszcze mog mie
chwile szczliwe w mojem yciu.

Czyta mi swoj dumk, poprawialimy, wygadzilimy,

postanowilimy posa j Panu dla umieszczenia w Bibliotece

polskiej. Sliczniutk dumeczk napisa, zdaje mi si, e si
i Panu spodoba" 89

).

16. listopada 1826 r. „Ku wieczorowi przyszed Kor-

sak ; czytalimy wyjtki z „Odludków". Bardzo mu si po-

dobay. Obiecaam mu przepisa tyrad Edwina do kobiet,

bo to najpikniejsze, chocia Julkowi wicej podoba si po-

równanie do bluszczu. Zoliwa sztuka z tego chopca. Pro-

siam Korsaka, aby mi co do sztambucha napisa. Dzi rok,

jakem Pana o nadgrobek prosia; jutro rok, jak mi pan go

przyniós i czyta na tej sofce, przy której ja teraz siedz..."

20. listopada 1826 r. „Julek dumk swoj jeszcze ma
poprawi i poszl Panu na przysz zdarzon okazy" 90

).

26. stycznia 1827 r. „Julek ma podobno Panu posa
dumk, proszc, aby mu Pan o niej da swoje zdanie. Spo-

dziewaam si po pierwszym zarysie, e on to wicej uksztaci

i co zrobi, ale on nie wiele odmieni i zawsze zostao wiele,

wiele wierszy, czyli sów i porówna, a mao rzeczy. Niech

mu Pan otwarcie da swoje zdanie i niech tego nie daje do

adnego dziennika, eby go na mieszno nie wystawi, bo

to pierwszy krok zrobi na wiat a le, to bolenie i uraa

modego chopca".

24. marca 1827 r.: „Julek zachwycony projektem (po-

dróy na Krym) nagli mnie, abym zaraz z pocztkiem wa-

kacyi prosto do Odessy jechaa, a z Odessy morzem do

Krymu. Mamy oboje pyn przez cig wakacyi, po Krymie

wojaowa, obra miejsce pobytu dla mnie i sam ma na rok

jeszcze powróci do Wilna. Szczliwy, zdaje mu si, e to

wszystko atwe do uskutecznienia i same przyjemnoci i do-

bro przyniesie. Ja nie dziel tych iluzyi ; dla mnie teraz

wszystko stracone, wszystko mi jedno. Bd si cieszy, je-
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eli powróc do Krzemieca, ale razem bd si i drczy
na rozczenie si z Julkiem, niespokojnoci o niego, so-

wem, e ju mi teraz nigdzie nie moe by dobrze".

27. marca 1827 r. „Ciesz si, e powracam do moich,

strach mi, e Julek przez rok bdzie tu bezemnie, lkam si

najczciej o jego zdrowie".

31. marca 1827 r. „Donosz take Panu, e Julek od-

mieni si na awanta, bardzo uprzejmy, grzeczny dla wszyst-

kich i nawet dla domowych tak, e t odmian siostry i Le-

brunowa pierwsze spostrzegy. Bardzo si on podoba Ema-

nuelowi; jak mnie to cieszy, e on miym si robi, bo e
by do rzeczy, to ju Pan wie o tern, zobaczy Pan, jaki

z niego bdzie czowieczek niepospolity. Wie Pan, e czy-

tajc wczoraj o pierwszych latach Bajrona, znajdowaam wiele

podobiestwa do Julka".

20. kwietnia 1827 r. „Stanowcza odmiana znowu w na-

szem yciu, bdzie nam dobrze ? i czy we wszystkiem ? b-d moga y bez Julka, z którym od urodzenia jego ni-

gdym si nie rozczaa ? Znajd spokojno, swobod, do

której cae ycie moje wzdychaam napróno".

26. kwietnia 1827 r. „Chciaabym wyjecha ju i sko-

czy te udrczenia... e trzeba rozsta si z Julkiem i opuci
Wilno na zawsze".

30. maja 1827 r. „Czwartego maja..., w wieczór wyje-

chalimy z Wilna egnani, przeprowadzani, aowani. Mnie

tak wiele kosztowao rozstanie si z Wilnem, em si ani

spodziewa moga, abym jadc do Krzemieca, moga tak

aowa Wilna...

Siadajc do pierwszego obiadu, czuam, e jeszcze ko-

go brakuje, chciaam si zapyta, czemu nie zawoano Julka,

ocknam si i zalaam zami".

I smutne dni tsknoty i wyczekiwania rozpoczy si
dla Salomei Becu.

Lecz ta bezgraniczna czuo dla Julka, przewijajca
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si zotym ladem wród listów do Odyca, tak pena tkli-

woci a nawet drobiazgowoci uczucia— to jedna, powiedzmy

yciowa strona p. Sowackiej. Druga — to poezya, prawdziwy

cznik midzy piszcymi; poetyzowaa ycie p. Becu, poety-

zowa je równie Odyniec. Hojn rk rozrzucaa matka Ju-

liusza w swych listach prawdziwe nieraz pery intuicyi, za-

sadniczego rysu swej duszy, wypowiadaa si z idealnych po-

rywów, sowem snua tkanin, o dwóch zasadniczych bar-

wach : egzaltacyi i imaginacyi. W tym kierunku s listy p. Becu

ródem najlepszem do poznania jej natury. „Ca noc niy
mi si cmentarze, groby, trumny"— donosi w jednym licie 91

).

„Zachwycona jestem — czytamy w drugim — opisem wiej-

skiego kocióka. Moje marzenia o naboestwie w kocióku
wiejskim widzia Pan w rzeczywistoci. O, gdyby kiedy za-

szed tak mnie Pan w moim kocióku, a przynajmniej u mo-

ich dzieci, znalazby mnie sam na chórze piewajc..." 98
)

A piszc te sowa do Odyca, ju jakby widziaa sie-

bie p. Bcu w niezwykej roli ycia; bo i ten piew, i ko-

cióek wiejski, gdzie ona jest na chórze, i oddany przyjaciel

w takiej chwili, wszystko to jest poetycznie pikne i w ima-

ginacyi ma dla p. Becu niewypowiedziany urok. Skdind
moemy stwierdzi, e bya osob religijn i wierzc, ale

religijn po swojemu. Strona ceremonialna obrzdów, z ca-

ym mnóstwem ich uczuciowych i poetycznych szczegóów,

ta przemawiaa szczególnie do duszy matki poety. Wiele jest

w jej listach zwróce si do Boga, wiele ufnoci w jego mi-

osierdzie i lito, ale jest to wiara poetycka, wyniona, trzy-

mana na uwizi fantazyi, a nie wiara prostaczków, pierwotna,

porywajca nas sw gbi i pokor. Prosta i rzewna mo-

dlitwa nie przemawia do jej duszy *3
). Egzaltacya i entuzyazm

odgrywaj w formalnej stronie wiary p. Becu równie rol

niema. Byy to dwa czynniki, tkwice tak gboko w jej

naturze, e niema wprost najprostszego zdarzenia ycia,

w którymby nie bray udziau bezporednio; p. Becu patrzy
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na cay wiat tylko przez pryzmat tych dwu wadz swego

ducha, a do rozbudzenia ich i podtrzymywania przyczynia

si niemao zy stan jej zdrowia. „Och ! bo to moje zdro-

wie jest jak blady promyk ksiyca" — pisze do Odyca
w r. 1826 9i

). Przez kilka lat, w których moemy patrzy

na p. Becu, jest ustawicznie chor. Stan ten powoduje u niej

wielkie przeczulenie ; zy i nadmierna skonno do paczu

staj si czem, co jest cile zczone z jej natur. Przeczu-

cie wyradza si u niej w dogmat ycia i nim kieruje si

w swych uczynkach; wiara w sny i ch odgadnicia przy-

szoci przy pomocy kabay — jest wynikiem tego stanu 95
).

To te na tle tych „rozbudzonych ducha wntrznoci"

powstaj u p. Becu obrazki pene marze, w których fan-

tazya jej tworzy sobie nietylko form, ale i tre.

„Powracalimy do domu przez pysznie owiecone mia-

sto ksiycem. Pierwsza to noc z tego ksiyca tak liczna,

tak wietna, siedziaam u siebie w oknie z pótory godziny.

Osnow do moich marze by umierajcy Aleksander w Ta-

ganrogu. Widok ten najwicej mnie zajmowa w Kosmorama.

W nocy kilka razy budziam si i zawsze ksiyc przelicznie

wieci i moje smutne myli rozjania" 96
).

Marzycielstwo i tworzenie wiatów nieziszczalnych spra-

wia, e ycie staje si dla p. Becu ciarem, od którego

radaby si uwolni ; ustawicznie zdaje si jej, e mier czyha

tu nad ni, by wyrwa j z grona tych, za którymi w rze-

czywistym stanie rzeczy byoby jej al.

Taki profil duchowy p. Becu wyania si nam z jej

serdecznej korespondencyi z Odycem.
Ale poza ca sfer tych chorobliwych uczu i stanów

duszy widnieje niepospolity umys matki Juliusza. Niema pra-

wie zjawiska literackiego, na które nie zwróciaby uwagi; ywa
gra wyobrani pozwala p. Becu tworzy miae sdy o rzeczach

przeczytanych, a chonie je z ogromnem pragnieniem, by nic

nie byo jej obce. Moemy te stworzy na podstawie oma-



48 WRÓD ROMANTYKÓW I ROMANTYZMU

wianych listów dziwn mozajk lektury p. Becu. S tam

rzeczy dawne, jak tragedye Racina, Erazm (Pelote de la fo-

lie), Kochanowski, Knianin, Molier, obok rzeczy nowych,

swojskich lub dopiero przeszczepionych ; romanse Walter-

Scotta i Coopera, awanturnicze Memoires de M-me de Genlis,

id w jednym rzdzie z Lamartinem, Moorem i Byronem

;

przy nich rzeczy swojskie, pojawiajce si co dopiero pierw-

sze dramaty Korzeniowskiego, powieci Bernatowicza, W-
yka i Skarbka. Cay szereg czasopism, polskich i francu-

skich, przewija si przez rce tej niezwykej kobiety; Ody-
niec stanowi w tym kierunku ródo, z którego czerpie.

Miejscami wród wierszy listów kryje si co, jakby ochota,

by próbowa si wasnych ; zapytuje te raz niemiao Odyca,
jakie tumaczenia przyjmuj w Warszawie do druku. Nie jest

równie obce p. Becu budzce si do ycia zajcie si twór-

czoci ludow. Radaby nawet sama dopomóc Zaleskiemu

w tym wzgldzie, skoro si tylko dowiedziaa, e ten zamie-

rza wyda zbiór piewów swojskich. Dla emancypacyjnego

ruchu kobiet entuzyazmuje si serdecznie; kad wiadomo
o Taskiej chwyta z niekamanym zapaem, dowiaduje si
o najdrobniejsze szczegóy 97

) jej ycia, pragnie powita j
u siebie w Krzemiecu, chce by wspópracowniczk jej usi-

owa.
W owietleniu wic swych wasnych listów okazuje si

nam posta p. Bcu zjawiskiem niezwykem, wypielgnowa-

nem wród niecodziennych warunków ycia, jakby jakim

kwiatem egzotycznym, dziwnie niedostrojonym do naszej ro-

dzimej rolinnoci. Rozbieno ducha, brak oparcia w yciu,

zupene nieistnienie tych twardych i trwaych ram ogólnych,

w jakich winna zamyka si natura czowieka — to jej rysy.

Nuta narodowa nie drga w niej zupenie 98
); odnosimy wra-

enie, e tradycye szlacheckie domu rodzicielskiego nie zo-

stawiy u niej ladu. Zycie póniejsze p. Becu stwierdzio,

e potrafia dla sprawy narodowej cierpie; zamao jednak
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znany jest jej udzia w sprawie Konarskiego, by mona w tym

kierunku wyda sd sprawiedliwy. Ale to pewne, e w tym

czasie, o którym mowa, trawi j pewnego rodzaju kosmo-

polityzm ducha, którego przyczyn naleaoby moe poniekd
szuka w atmosferze rodowiska i wpywach zewntrznych.

Gdy jednak rzucimy okiem na to wszystko, co mo-

glimy powiedzie o matce Juliusza, teraz dopiero staje nam ja-

sno, jak wiele wzi on z organizacyi jej ducha. Nie tu jednak

miejsce do rozwaa, o ile osoba i wpyw matki zaznaczyy

si w jego yciu i poezyi w latach nastpnych, gdy uwia-

domi sobie modo, pozna, czem bya dla niego matka

w tym czasie, i na ten okres wilesko-krzemieniecki spogl-

da przez szko perspektywy ycia.

Drugim czowiekiem, który bywa w Wilnie u p. Becu,

a na przebieg ycia „matki i syna" wywar wpyw niemay —
by Mickiewicz. Jego równie ujrzaa ona w r. 1829 przy

wspominanym ju kilkakrotnie spotkaniu si z Odycem
w Maryenbadzie. Od pierwszej chwili, gdy w r. 1822 wpro-

wadzi Odyniec Adama do domu przyjacióki, sta si on

przedmiotem szczerego zajcia ze strony p. Becu. Nie cz-
stym tu jednak musia by gociem, bo nie przebywa stale

w Wilnie, potem za przyszo wizienie u Bazylianów i wyjazd;

nie moemy równie stwierdzi, by stosunek Adama do pani

Becu operty by na jakim gbszym podkadzie serdeczno-

ci, które to cechy mia n. p. jego stosunek do p. Zalewskiej

w Wilnie lub wreszcie Kowalskiej w Kownie. On pani Becu

szanowa, nie dostrajajc si zreszt do jej uczuciowoci, co

czyni n. p. Odyniec i Korsak — ona widziaa w nim wiel-

kiego poet, a moe te przeczuwaa „uczt u Januszkie-

wicza".

Nic nie wiemy, jak odnosia si p. Becu do rozgrywa-

jcych si wanie ledztw filareckich; ale niejasna rola

Dr. Becu, serdeczny stosunek do Pelikanów, wspóycie
z tymi, którzy wyroli na przeladowaniu wileskiej modziey,

Wród romantyków. 4
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bez sowa potpienia (nawet dla takiego Bajkowa, o którego

nagej mierci wspomina p. Becu) lub te jakiego echa dla

tego wszystkiego, co zaszo tu przed tak niedawnym czasem,

wskazywayby na to, e wyrok carski z 14. sierpnia 1824 r.

przelizn si po powierzchni towarzyskiego ycia w domu

pp. Becu. Czy nie pozwalay o tem mówi p. Becu nastpne
wypadki, jakie si rozegray, a j wprost dotkny — nie

wiedzie; naley to jednak zaznaczy, e — o ile mona s-
dzi — udzia Dr. Becu w sprawie Filaretów i jego rycha
mier, uwaana za kar nieba, byy ran w yciu Salomei,

której nigdy nie chciaa porusza. O mu swym nie wspo-

minaa nigdy; nie mamy adnego o nim ladu w listach do
Odyca, osoba Dr. Becu nie istnieje prawie w listach Juliu-

sza do matki, a w wiele lat póniej p. Becu, opowiadajc
o mierci ma, odmiennie przedstawi okolicznoci, wród
których mier ta nastpia i zatrze tem samem niezwyko,
jak nada zgonowi Dr. Becu wanie ów szczególny zbieg

wypadków ").

Ze spraw jednak opuszczenia Litwy przez Mickiewicza

wie si wiersz poety w „Imionniku p. S. B.". 21. kwietnia

1824 r. opuci Mickiewicz klasztor bazyliaski, 14. sierpnia

podpisa Aleksander I. wyrok na Filaretów; jednak z ogo-
szeniem jego i wykonaniem nie spieszono si. Mickiewicz by-

wa u przyjació wileskich, najczciej u pani Macewiczowej

lub jeneraowej Pgowskiej, z któremi los mia go rozdzieli

na zawsze. Wyrok carski, udzielony przez ministra owiece-
nia uniwersytetowi, odczytany zosta 6. wrzenia na nadzwy-

czajnem posiedzeniu Rady uniwersytetu. Napitnowano w nim

„bezrozsdny polski nacyonalizm" i „dawanie nauk panu mi-

nistrowi naukowego owiecenia". Jednak ju 26. sierpnia

o godz. 2 popoudniu zosta Dr. Becu zabity piorunem,

„który przez dach i sufit wpad do mieszkania i picego
ugodzi" 10

°). Wnet spady klski równie na innych, którzy

zaznaczyli si w przeladowaniu modziey filareckiej. W li-
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stopadzie umar nagle sowietnik awrynowicz, nieszczcia

domowe dotkny Szykowa i Botwink. Opinia publiczna

widziaa w tern wszystkiem kar nieba.

Tymczasem 22. padziernika kapitan kwartalny Kru-

kowski udzieli Mickiewiczowi rozporzdzenie wadzy, aby do

dwu dni g-otów by do wyjazdu do stolicy cesarstwa. Jak

wiadomo, postawiono go do dyspozycyi ministra owiecenia.

„Adam we dnie oddawa wizyty poegnalne. Ja byem z nim

tylko u p. Becu, u p. Wojskiej Zalewskiej i u Góreckiego" —
powiada Odyniec 101

). I wówczas to „dnia 22., w kilka go-

dzin po odebraniu rozkazu oddalenia si z Litwy", zapewne

w czasie poegnania powsta wiersz : „W imionniku pani

S. B." 102
).

Miny chwile szczcia, przekwity kwiaty na ce,
„burze rykny, cige lej soty"; tam, gdzie ongi bysz-

czay kwiaty, dzi niema nawet licia, któryby móg poeta

zoy w pami wspólnie przeytych chwil. Co znalaz, ofia-

ruje, chocia to rzecz maej miary. Lecz jest to listek, który

by w przyjacielskiej rce, a nadto dar od niego ostatni.

Nieche go wic ta, której go powica, przyjmie z wdzi-

cznem sercem i zachowa w pamici.

I rzeczywicie pami poety u pani Becu przetrwaa.

W listach do Odyca mamy do liczne dowody, e osoba

Mickiewicza obchodzia j ywo. W licie z 25. wrzenia

1826 r. czytamy: „Wczoraj... wieczorem by Jurewicz, który

nam gada o Mickiewiczu, jego Maryi Puttkamerównie i Lau-

rze 103
) Kowalskiej, bo on obie te panie zna i stosunki ich

z Mickiewiczem. Tak mi to wszystko interesowao, takam

bya kontenta z Jurewicza, jak nigdy. Olesi troch gowa
bolaa, ona leaa na jednej sofie, a ja na drugiej. Hersylia

robia herbat, Jurewicz siedzia naprzeciwko niej, byymy
wszystkie animowane, rozprawiaymy, dyskutowaymy. Ju-

rewicz czsto wstawa i chodzi od jednej sofy do drugiej

opowiadajc, perorujc, nakoniec dysputujc z nami. Julek

4*
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take si miesza do naszych dysput i obieca mi dosta od

jakiego swego kolegi, który tych wakacyi pozna Puttka-

merow i gada z ni o Mickiewiczu — dosta drugi sonet

Mickiewicza" (zapewne jeden z sonetów „Do Laury").

Mickiewicz wic nie tylko jako poeta, lecz take jako

czowiek, „cierpicy kochanek", znalaz u p. Becu gboki od-

dwik. Egzaltacya nakazywaa jej tworzy natychmiast ko-

jarzenie poj i wynajdywa podobiestwo midzy nieszcz-

liwym poet a nieszczciem wasnej duszy i dlatego bya

p. Becu „tak kontenta, jak nigdy" z opowiadania o mioci

Adama do Maryli. „Donosz Panu, e kupiam sobie Sonety

Mickiewicza, wysze w Moskwie i delektuj si nimi — do-

nosi Odycowi w dniu 21. stycznia 1827 r.— Niektóre mnie

zachwycaj, ale nie wszystkie, bo niektóre obrazy i wyrae-

nia oburzaj mnie nawet. Czytajc je, mylaam, e Pan by

ich nie uy. Najwiksze na mnie zrobi wraenie ten pyszny

obraz ciszy, panujcej na stepach — te dwa wiersze:

W takiej ciszy tak ucho natam ciekawie,

e syszabym gos z Litwy — Jedmy! — nikt nie woa.

ju kilka razy zy mi z oczów wyciskay; pierwszy raz, kie-

dym je czytaa, pakaam Mickiewicza, bo tak umiaam wej
w jego uczucie, tak mi go al byo, a kilka razy, gdy opusz-

czona, sama byam wieczór cay, zdarzay mi si chwile ta-

kiej cichoci, e mi przypominay te wiersze. Stosowaam je

do siebie i pakaam. Perswadowaam sobie znowu, e s
dla mnie niestosowne, bo mnie moi woaj, ale có, kiedy

ja do nich powróci nie mog, kiedy moe trzeba bdzie

zosta na zawsze na „Rossie"..." ; a w kilka dni póniej

(26. stycznia) wraca do tej samej sprawy i dodaje : „Mickie-

wicza „Sonety" nie bardzo si tu ogólnie podobaj. Jakie

tam wy o nich macie zdanie? Mnie si niektóre bardzo po-

dobaj : chciaabym mój egzemplarz z kropkami, z kreskami,

z krzyykami posa Panu do przeczytania, a nawzajem chcia-

abym mie egzemplarz Pana, zaznaczony przez niego".
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W domu p. Becu myl wszystkich, którzy znali Mickie-

wicza, czsto zwracaa si ku niemu ; sn silny lad pozo-

stawi tu po sobie ; zostaa ta sia fatalna, która idzie w lady

wielkich ludzi. Autorytet poetycki Adama u matki i u syna

by w wysokiej mierze, matka i syn dni bd zdania Mic-

kiewicza o pierwszych utworach „Julka".

Jakie byy dalsze losy stosunku p. Becu i jej syna do

Mickiewicza — jest rzecz znan. Rok 1832 przyniós III. cz
„Dziadów", a w niej posta „Doktora" — obraz ma i oj-

czyma. Nie wiemy bliej, co o tern mylaa p. Becu ; Her-

sylia dotknita bya do gbi ; dla Sowackiego, który by
w tym czasie ju w Paryu, wydanie III. cz. Dziadów byo
momentem zwrotnym w yciu i twórczoci. Od tej chwili

poezya jego przyjmie haso dwóch „bogów — przeciwnych

na swych socach".

V.

Gdy tak p. Sowacka-Becu po mierci ma mieszkaa

w Wilnie, trapiona ustawiczn saboci i oddana poetyckim

marzeniom — Julek chodzi do gimnazyum, a nastpnie na

uniwersytet i stawia pierwsze kroki w poezyi. W yciu p. Becu

rozpocz si ju ten okres, który przetrwa a do mierci

syna: oddaa si mu zupenie, ya — jak powiedzia Ody-

niec — „dla Julka i przez Julka". Widzielimy, jak wród
wszystkich uniesie, oboków entuzyazmu i nie egzaltacyi,

czemu dawaa tak wybitny wyraz w listach do przyjaciela —
mio ku synowi bya w niej jedynem uczuciem prawdziwie

ziemskiem, z którem zwizaa swe ycie. Stosunek syna do

matki bywa rozmaity; byy midzy nimi chwile, w których du-

sze ich byy w zupenej ze sob zgodzie, kiedy matka od-

czuwaa brak syna nawet w czasie jego kilkugodzinnej nie-

obecnoci, a powracajcemu rzucaa si na szyj ; byy mo-
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menty, gdy Juleczek by „niepospolitym czowieczkiem" a przy-

szo jego jako poety bya przyszoci matki ; ale nadcho-

dziy równie chwile zwtpienia, gdy myli matki i syna ro-

zbiegay si w swych drogach, a p. Bcu czua, e duch

dziecka przerasta ducha matki, a byski jego myli przeszy

mury Wilna i Krzemieca. I w takiej dobie rozbrat wstpo-

wa w serca, pogoda przysaniaa si chmur, rozbijajc si

w zach matki, a na anielsk mio dwu niezwykych dusz

pada cie. By to pocztek tej drogi, na któr wstpi w la-

tach najbliszych Sowacki, nazwanej tak trafnie „drog do

sawy". Matka nie wystarczaa synowi. On szed w prostym

kierunku rozbudzenia w sobie wadz twórczych — ona zo-

staa matk „Julka". Moga go odczuwa, rozumie, nie mo-

ga z nim si jednoczy. Lata najblisze sprawi, e drogi

te bd si coraz bardziej odchyla; wzrost duchowy prze-

zwyciy w modym Sowackim si ludzkiego przywizania

do matki i stworzy ch, dla nas zdawaoby si — nie-

pojt, by ruszy w wiat samemu
;
ptak poczu moc swych

skrzyde i rwa si do lotu. Gorca mio dla matki pozo-

stanie mimo wszystko uczuciem u poety najgbszem, lecz

przyganie chwilowo przysypana arem poetyckiego szau,

niepohamowanej dzy twórczej. I bdziemy wiadkami, jak

te dwa uczucia, ziemskie i duchowe, bd si wzajemnie

krzyowa i gdy jedno z nich wemie na chwil przewag,
drugie, upione, obudzi si po pewnym czasie, strojne w bla-

ski niezwyke i zaigra w naszych oczach bd nadzwyczaj-

nym wylewem poetyckiego natchnienia, bd wspaniaym
ustpem uczuciowym w listach do matki lub te tczowym
symbolem postaci matki w jakiej kreacyi. Nie bdzie tu

równie bez wpywu czynnik czasu i przestrzeni
; p. Becu

bdzie mie przed oczyma syna z tej chwili, gdy go widziaa

po raz ostatni, u Sowackiego matka podlegnie ewolucyi

równorzdnie z rozwojem problemów twórczoci. Ona b-
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dzie w stosunku do niego tylko matk, on wobec niej sy-

nem i poet.

Do tej chwili patrzylimy na pani Sowack ze stano-

wiska jej stosunku do syna, teraz rozwamy, co przekaza

nam w tej sprawie sam Juliusz.

„[Liczba ksijek zamknitych w szafce mojej matki

wyczerpaa si — czytamy w Pamitniku — braem si do

najnudniejszych — a lubiem mae ksieczki — pochlebiao

mi to, gdy ca przez dzie mogem przeczyta. Dowiady-

waem si cigle, czy niema innego jeszcze takiego dziea,

jak Iliada. Matka moja obiecaa mi da Eneid Wergiliusza.

Z jak niecierpliwoci czekaem tej ksiki ; dostaem j
nakoniec, lecz mame wyzna ? Znudzia mnie okropnie i do-

td jeszcze usypiajce ma dla mnie skutki, gdy Iliada Ho-

mera dotd mnie zachwyca, nie jako [obraz] wojen, ale jako

wzór poezyi [i uniesie ludz]koci" 104
).

„Tej zimy (1826 r.) w zapusty — opowiada dalej —
matka moja w okropn wpada chorob. Boleci jej powra-

cay co dnia, tak, e krzykiem napeniaa pokoje; czsto ten

krzyk przeraliwy budzi mnie w nocy i wtenczas mia jak
rozdzierajc okropno. Doktorowie zwtpili o yciu mojej

matki, ja jednak o tak blizkim kocu, jak powiadali, nie my-

laem... Nie mogem przypuci, eby matka moja moga
umrze... 105

).

Podwignwszy si z cikiej choroby wyjechaa p. Becu

w letnich miesicach roku 1827 z Julkiem do morskich k-
pieli w Odessie. Zdajc spraw przed stryjem Erazmem z tej

podróy, pisze Sowacki w licie z 5. grudnia 1827 r.
106

):

„Suszne kochanego stryjaszka wymówki, za moje krót-

kie i lakoniczne listy, od mojej mamy czsto odbie-
ram podobne napomnienia; sam te czuj si win-

nym — ale przeamanie mego wrodzonego lenistwa z wielk
mi przychodzi trudnoci. Podró do Odessy i morskie k-
piele bardzo dobry wpyw miay na moje zdrowie, i przez
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lato nie czuem adnego bólu w piersiach 107
), teraz jednak

po odetchniciu klimatem wileskim znów czasem ten ból

powraca... Jeeli w Warszawie lub na wsi nie bdzie mi le-

piej, moe si na tem skoczy, e do Woch pojad i tam

przyjemne jakie miejsce na mieszkanie obior — ale z tem

wszystkiem wolabym na wasnej mojej rodzinnej ziemi, we
wasnym domku, ycie moje przepdzi; dlatego bardzo my-

l o kupieniu wioski — ale chciabym, eby to byo blisko

Krzemieca, szczególniej dla biblioteki i dla atwoci naby-

wania nowych dzie"...

Gdy Sowacki pisa przytoczony powyej list, nie byo
ju p. Becu w Wilnie od kilku miesicy. Jak poprzednio za-

znaczyem, 4. maja tego roku powrócia matka poety ule-

gajc namowom rodziny do Krzemieca, Julek za zosta

w Wilnie dla dokoczenia studyów. Bya to pierwsza rozka
matki z synem. Wakacye tego roku spdzili razem w Odessie,

potem Juliusz by jaki czas u matki. Jeszcze przed jego

przyjazdem podaje p. Becu Odycowi ciekaw wiadomo,
dotyczc poezyi syna.

„Posyam panu sonet Julka, co napisa po powrocie

z wakacyi z Botupia 108
), a z którym si kry dugo przed

nami. Znalazam jego ksieczk, w któr swoje wiersze wpi-

suje ; duo ich tam jest i niektóre bardzo adne, ale wszyst-

kie w gucie sonetu, to jest romansowe strasznie. Jedne pod

tytuem „Nowy rok" bardzo niepospolite, wiele take uryw-

kowych myli: „Do ksiyca", dobre take: chciaabym so-

bie poprzepisywa niektóre, ale gagan schowa tak ksi-

eczk, em jej drugi raz znale nie moga, a da jej adn
miar nie chcia" 109

).

I znów zaczy si dla p. Becu dugie chwile wyczeki-

wania. Poera j tsknota za synem, myl, e bdzie musiaa

rozsta si z nim na czas duszy, pozbawia j zupenie spo-

koju. Przyszy pierwsze imieniny i od Julka list, „zapeniony

aosnemi wspomnieniami przeszoci"; jego samego nie byo;
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nadto wiadomoci od niego byy krótkie, listy przychodziy

rzadko. O tych swoich zmartwieniach donosi p. Becu Ody-
cowi, wyczekujc z niecierpliwoci wakacyi i przyjazdu Julku.

Tsknota tymczasem si wzmagaa, bo i na wita syn si

nie zjawi, a p. Becu donosia Odycowi:
„Julek smutnie wita przepdzi; tskni do wakacyi,

z czego ja si ciesz, e mu bd milsze. Radziam mu,

eby przed odjazdem zwiedzi Wilno i okolice en amateur,

a szczególnie kocioy, w których s malowida Smuglewi-

cza i Czechowicza. Zacz wic od zwiedzenia Trok i przy-

sa mi zrysowany widok jeziora z wysp zabudowan przez

zamek i to wszystko przy wietle ksiyca. Miy chopczyna,

zaczyna dogadza moim fantazyom i to mnie cieszy" 110
).

Poczya si nareszcie matka z synem. „Przez cae
prawie wakacye wóczyam si z Julkiem po Podolu — pisze

p. Becu do Ignacego Odyca. — Przez lato niele si miaam,

ale teraz troch znowu cierpic jestem, jednake mam si
znacznie lepiej, jak byam wyjedajc z Wilna, to i Julek

teraz lepiej wyglda, bo jak wyjecha z Wilna, to by bar-

dzo mizerny" 1U
).

Miny wakacye, Sowacki zosta przy matce w Krze-

miecu.

„Mieszkaem przy matce mojej w Krzemiecu jakoby

dla odpocznienia po pracach uniwersyteckich... Prace te byy
bardzo lekkie dla mnie i mona powiedzie, e dopiero po
wyjciu z Uniwersytetu zaczem pracowa, zaczem czyta
dla nabrania wiadomoci...

Ile razy jednak wstawaem od tych zatrudnie, byem
smutny i pospny, drczya mnie przedewszystkiem moja

matka zawsze paczca 112
). Byo to skutkiem jej cigle

trwajcej saboci; ta, osabiwszy jej fizyczne siy, daa nad

niemi przewag imaginacyi, karmionej cigle czytanemi ro-

mansami...

Matka moja egzaltowana, roia sobie cigle, e skoro
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ja skocz nauki, to ze mn na woja pojedzie. Ta myl jej

bya dla mnie niemi, bo... kochajc si w Ludwisi, utwo-

rzyem sobie charakter podobny do ciemnego charakteru

bohaterów powieci Byrona 118
), std mylc o wojau, my-

laem o nim zawsze jako o poetycznej pustyni, na któr
sam jako poetyczna i ciemna osoba rzuconym bd... Wszystka

za poetyczno znikaa, skórom pomyla, e mam podróo-

wa z matk — bybym wtenczas jak dobroduszna osoba,

odprawiajca wit pielgrzymk, nic nadspodziewanego, nic

dzikiego w mojem yciu... Matka wymagaa odemnie cigej

otwartoci i zwierzania si... to by nie mogo... Wymagaa
tego odemnie wtenczas, kiedy si wanie uczyem wszystko

w sobie zamyka i zy poera w milczeniu, std cige jej

skargi i nudzcy mnie pacz, i wychowany midzy kobie-

tami pragnem jak najprdzej z rk ich si wyrwa i by
samotnym" 1U

).

Jak róne to wszystko od tego, co w tym samym cza-

sie pisze o swym „Julku" pani Becu do Odyca

!

„Matka moja daa — czytamy dalej w Pamitniku —
abym robi cywiln karyer w Warszawie, w którem z biór...

Czuem, e ja nigdy nie stan na wysokim stopniu hierar-

chii cywilnej, jednak dla dogodzenia matce, w myl jej

wchodziem i wkrótce wyjazd mój do Warszawy zosta po-

stanowiony 115
).

W dniu 15. lutego 1829 r. wyjechaem z Krzemieca".

Przed nim otwiera si wiat szeroki, do którego tak

si rwa z pod opieki matki. „wiat myli tak jest obszerny—
pisa w kilka lat póniej w przedmowie do III. tomu poezyi —
e mona w nim wyciga nieodparte granicami ramiona".

I wycign swe ramiona w wiat i ruszy na jego podbój.

Raz jeszcze powróci tu na krótki czas, jakby ptak, który

odwiedza swe gniazdo, i od tej chwili Krzemieniec go wicej

nie widzia.

Serdeczne i zami zlane musiao by poegnanie matki
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z synem. Jego gwiazda wschodzia, jej gasa. On wyrywa

si z obj matki, na razie bez bólu i alu, u niej dokonaa

si powtórna ofiara serca. Lecz nad boleci i zami matki,

nad jej mioci i tsknot, zwyciy wzgld na przyszo
syna. A w jego duszy i fantazyi powstaa myl nowa: zro-

dzi si problem ycia i poezyi — posta matki-wdowy.

W takiej chwili napicia ducha odezwao si pora

pierwszy echo tej nuty yciowej w poezyi, w umyle stana

mu bogosawica go na drog ycia matka, przypomniay

mu si sowa jej przestrogi, myl cofna si wstecz, rzuci

okiem na przeyte z ni lata i z natchnionej ju piersi wy-

pyn pierwszy hymn na cze matki a równoczenie ewan-

gelia ycia dla syna:

Synu ! wstpujesz teraz w trudn ycia drog,
Gdzie ju nad tob czuwa i strzedz ci nie mog,
Rzuciwszy dom, rodzin, w obce idziesz kraje.

Gdzie ci nieznane serca, nieznane zwyczaje

;

Teraz ci zorzy szczcia janiej szkaraty

I nadzieja po drodze bujne sieje kwiaty,

Ale gdy wiek dojrzalszy uczucia przemieni,

Gdy ujrzysz si sam jeden na wiata przestrzeni,

Gdy ujrzysz si sam jeden w tym obcym ci tumie,

W którym nikt twoich myli, serca nie zrozumie,

Wtenczas cho myl wracaj w ojczyste krainy,

I przenie si na ono kochanej rodziny.

Przypomnij dom, gdzie lata spdzie dziecinne,

Przypomnij braci, siostry, zabawy niewinne,

Wspomnij na twego Ojca, co si cieszy w niebie

I co z górnych przybytków spoglda na ciebie.

I Matka, która zniosa smutek rozczenia,

Czyli take nie zyska mioci wspomnienia?
Bd zdrów synu ! ach trudna, trudna ycia droga

;

Bogosawi ci jeszcze — wezwij w pomoc Boga,

Id — egnam ci mój synu — lecz pamitaj na to,

Ze twa cnota za trudy bdzie mi zapat 117
).

Jak wiele w tych sowach wizyi proroczej, jakie wy-
czucie przyszoci! A w kilkanacie lat póniej, gdy ten
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wiat mu „nie dopisa i go nie zaspokoi", gdy poeta spo-

strzeg, e „zamiast domu wybra smtne gniazdo ora na

skaach", z nad brzegów Bohu, „bez szczcia i chway",

wróci myl do tych „biednych stóp" i sa im sowa alu

i mioci:

Do ciebie M(atko) moja, twarz obróc

;

Do ciebie znowu, tak jak anio biay,

Z obdnych krajów pooy si wróc
U twoich biednych stóp, bez szczcia, chway,
Lecz bez zy prónej

Odbiegem ciebie w szalestwa godzinie

;

Lecz ile razy z fal i mórz i burzy

Patrzaem na twój cichy dom w dolinie...

Z bogosawiestwa twego miaem blaski

Gwiazdom podobne i cie w puszczach Gazy...

Nieraz wiek rdzawy u podrónej laski

Ry imi twoje

Wszdzie miosne twoje oddychanie

Liczyo mi czas, co upywa w ciszy,

W tych strofach jeszcze — kiedy rym ustanie —
Niechaj czytelnik na kocu usyszy

Moje twych biednych stóp pocaowanie
Bo ez nie sysza 118

)

Lecz ten „hymn na cze matki", pierwotne zakocze-

nie V. pieni Beniowskiego U9
), pisa syn ju w r. 1840,

a wtedy stosunek jego do matki przeszed ju nie jeden,

lecz kilka etapów rozwoju.
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Szkic powyszy drukowany by z pewnemi zmianami w „Sprawo-
zdaniu Dyrekcyi prywatnego gimn. eskiego im. J. Sowackiego za rok
szkolny 1908/9", std dosta si do „Ksigi pamitkowej ku uczczeniu

setnej rocznicy urodzin Jul. Sowackiego". Lwów 1910.

x
) Wbrew dotychczasowym mniemaniom mona fakt przybycia

Sowackich do Wilna oznaczy nieco cilej. Ju samo powoanie
Euz. Sowackiego do Wilna miao pewne specyalne znamiona. Ko-
misya edukacyjna zalecajc wykady w uniwersytecie w jzyku
polskim, nie stworzya osobnej dla niego katedry. Bya jedynie

katedra wymowy i poezyi. Za czasów Repnina zaprowadzono w Wil-

nie wykady jzyków nowoytnych, angielskiego, francuskiego, wo-
skiego, niemieckiego i rosyjskiego, zapomniano tylko o jzyku
polskim. Rektor Sniadecki czyni starania, aby stworzono osobn
katedr dla literatury i jzyka polskiego, ale bezskutecznie. Pra-

gn wic, aby przynajmniej profesor wymowy i poezyi by Pola-

kiem, a w wykadach swych pierwsze miejsce wyznaczy jzykowi
i literaturze polskiej, (por. Bieliski Józef, Uniwersytet wileski.

(1578—1831). Kraków 1899—1900. T. II. s. 664). Gdy wic
oprónia si katedra wymienionych przedmiotów skutkiem przejcia

ks. Golaskiego na fakultet teologiczny, wyty Sniadecki ca
usilno, by katedra ta dostaa si w odpowiednie rce. Dmo-
chowski i Woronicz odmówili przyjcia; wtedy Sniadecki z pomi-

niciem fakultetu literackiego rozpisa na wasn rk konkurs

i sprawi, e katedr otrzyma Sowacki, naraajc si nawet z tego

powodu na denuncyacy ze strony prof. Groddka do ministeryum

w Petersburgu (ciekawe szczegóy tej caej sprawy u Bieliskiego

I. c. T. II. s. 713 in.). By wic Euzebiusz Sowacki w rzeczywi-

stoci pierwszym profesorem literatury polskiej i jzyka w uniwer-

sytecie wileskim; po nim zosta Leon Borowski, któremu ju na-
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wet w roku 1814, w czasie choroby Sowackiego, powierzono

zastpczo wykady, i na Borowskim dzieje tej katedry si skoczyy,
bo uniwersytet zosta zamknity.

Ju 17. lutego 1811 r. dzikuje Sowacki Sniadeckiemu za

powoanie: „Chlubnem bardzo dla mnie jest wezwanie na profe-

sora wymowy i poezyi w uniwersytecie wileskim. Winienem te

chwa JWP. Dobrodziejowi, który w pimie mojem raczye ceni
i nagrodzi ch i mio nauki" (por. Wierzbowski Teodor, Ma-
teryay do dziejów pimiennictwa polskiego. Warszawa 1904. T. II.

s. 162: E. Sowacki do J. niadeckiego). 27 kwietnia 1811 roku

by ju Sowacki potwierdzony na profesora ze strony ministeryum

owiecenia w Petersburgu (por. Bieliski I. c. T. I. s. 340 : „Pro-

fesorowi wymowy i poezyi Euz. Sowackiemu od 27. kwietnia t. j.

daty jego potwierdzenia na profesora z pensyi rocznej 1500 rs.

za 8 miesicy i dni cztery 1016 rs. 66 8
/4 kop.", i tame s. 344:

„Na przejazd z Krzemieca do Wilna prof. wymowy i poezyi

Euz. Sowackiego wedug rezolucyi JW. ministra z 27. kwietnia

1811 r. 300 rs."). W tym samym licie z 17. lutego pisze So-
wacki dalej : „Nie powodowany chciwoci wielkich zysków umiem
by umiarkowany w swych daniach; obawiam si tylko, aby

oznaczona pensya nie bya nie dostarczajc; wszyscy bowiem
wiedz, e w Wilnie utrzymanie si jest kosztowne. Nie miaem
jednak, zwaszcza w teraniejszych okolicznociach, gdy interesa

finansowe tak twardo id, da powikszenia pensyi". Pensya ta

w latach nastpnych miaa si nawet pomniejszy (por. Bieliski

1. c. T. I. s. 346 i 350); zapewne stan finansowy uniwersytetu

nie by wcale wietny. Tymczasem mimo nominacyi i przyznania

poborów Sowacki przebywa a do koca roku szkolnego w Krze-

miecu. W licie z 18 maja pisa Sniadeckiemu, e „przed poow
jeszcze sierpnia spodziewa si stan w Wilnie, bo ostatnich dni

lipca zamierza z Krzemieca wyjecha". (Wierzbowski, Materyay,

s. 164).

W lipcu tego roku Szymon Malewski, wysany przez nia-
deckiego na wizytacy i doroczny popis do gimnazyum krzemie-

nieckiego, donosi rektorowi w licie bez daty (ale w kadym razie

przed 20. lipca t. r.), e na popisie: „Sowacki czyta swoje tó-

maczenie Delilla i krótkie poegnanie, ale bardzo czue ; sama JW.
Czacka bya rozrzewniona. Sowacki wyjeda po egzaminach okoo
20. lipca; wypadaoby mu naj stancy tymczasowie, a sam przy-

bywszy do Wilna w augucie najmie sobie dom wedle potrzeby,

i on si zgadza". (Wierzbowski, Materyay, s. 165: Szymon Ma-
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lewski do Jana niadeckiego). Czy Sniadecki zastosowa si do

tego, co w sprawie mieszkania dla Sowackiego pisa do Malew-

ski — nie wiedzie ; ale to pewne, e przynajmniej na razie nie

otrzyma Euzebiusz Sowacki mieszkania w zabudowaniach uniwer-

syteckich, jak to sdzono dotychczas, bo w rachunkach uniwersy-

tetu za rok 1811 czytamy (Bieliski 1. c. T. I. s. 343): „Na najcie

stancyi... od 1. sierpnia 1811 r. do 1. kwietnia 1812 r. dla prof.

Sowackiego 330 rs." Poniewa w rachunkach za lata nastpne

1813 i 1814 r. (za rok 1812 rachunek przechowa si niedoka-

dny) nie znajdujemy ju kwoty na mieszkanie dla Sowackiego,

naleaoby sdzi, e w tym czasie mia ju mieszkanie w budynku

uniwersyteckim.

Jak wic z tego, co podniosem powyej, wynika, przyby

Sowacki do Wilna zapewne w pierwszych dniach sierpnia r. 1811.

Rektor Sniadecki przedkadajc ministrowi sprawozdanie z powodu
denuncyacyi Groddka, takie wiadectwo wystawi Sowackiemu (Bie-

liski 1. c. T. II. s. 714— 15): „Kiedy si autorem dyssertacyi

konkursowej pokaza Euzebi Sowacki, którego przy gimnazyum
krzemienieckiem stara si na zawsze utrzyma JW. Czacki,

a który da si pozna publicznoci w swych pismach z niepospo-

litym do wymowy i poezyi talentem, uniwersytet uczu pociech,

e nabywa czowieka dowiadczonego i publicznoci znanego, ale

oprócz tego widzia jeszcze now w tym nauczycielu zalet skro-

mnoci, e bdc znany ze swej zdatnoci i mogc za owiadcze-

niem swego yczenia by do wyboru podanym, podda si wszelako

pod cise konkursu dowiadczenie, na jakie adna dotd katedra

w uniwersytecie wystawion nie bya".
2
) Por. Zahorski Wadysaw Dr., Wilno na pocztku XIX.

wieku wedug niewydanych pamitników prof. Józefa Franka i innych

róde. (Rozdzia III. : Towarzystwo, ycie towarzyskie, zabawy,

koncerta, teatr). Z ziemi pagórków lenych. Ksika zbiorowa...

Warszawa 1899. s. 286 i. n. i Pamitniki prof. Józefa Franka.

T. I — III., przetumaczy, wstpem i uwagami opatrzy Dr. Wa-
dysaw Zahorski. Wilno 1913. (Biblioteka pamitników nr. 1— 3).

3
) Listy Salomei Sowackiej - Becu do Antoniego Edwarda

Odyca, wyda Leopold Meyet. Przew. nauk. i lit. 1898. s. 1248;
list z 11 czerwca 1827 z Krzemieca. Nastpnie przytaczam w skró-

ceniu : Listy do Odyca.
4
) Pamitnik Juliusza Sowackiego z lat 1817—32. Dziea

Wyd. zbiorowe dokonane przez Br. Gubrynowicza i W. Hahna.
T. X. s. 441.
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5
) Hósick Ferdynand, Zycie Juliusza Sowackiego. Kraków,

1896. T. I. s. 14.
6
) Listy do Odyca. s. 1044; list z 19. marca 1827 z Wilna.

7
) tame s. 146. Wilno, 21. wrzenia 1826 r.

8
) tame s. 618, list z Wilna 27. listopada 1826 r.

9
) tame s. 618, z Wilna 26. listopada 1826 r.

10
)

Dziea... wydanie zupene. T. X. s. 432.
u

) Euzebiusza Sowackiego: Dziea... T. IV. Wilno 1826.

s. 353. List do Erazma (brata Euzebiusza, który stale mieszka

w ytomierzu) z dnia 24. marca 1808 r.

**) Por. wiersz wasnorczny Euzebiusza na tylnej stronie

najwczeniejszego porteru Juliusza w postaci amorka. Inw. Muzeum
Lubomirskich we Lwowie, nr. 504.

18
) Dziea... s. 353.

u
) Pamitnik ten — jak wiadomo — zagin. Mia go jednak

w rku Borowski, wydawca dzie Euzebiusza Sowackiego i nastpca

na katedrze, i na tej podstawie napisa „O yciu i pismach

E. Sowackiego...", przedmow zamieszczon na czele pierwszego

tomu dzie. Powiada bowiem Borowski : „e Euzebiusz Sowacki
wychowanie odebra staranne, dowodzi tkliwa wdziczno, któr
matce swojej i stryjowi owiadcza w pamitniku ycia swojego,

synowi pozostawionym". Równie sowa Borowskiego „o rkopisie

wyej wspomnianym", na który si powouje, wskazuj, e pami-
tnik ten zna dobrze. Musia go wic niezawodnie zna i Juliusz

Sowacki. Zapatrywanie to zdaje si popiera równie ten fakt,

e pomidzy yciorysem, skrelonym przez Borowskiego, a biografi,

napisan przez poet, zachodz pewne rónice na korzy tej osta-

tniej pod wzgldem szczegóów. Nie móg wic Juliusz opiera

si jedynie na pracy Borowskiego.
16

) Por. Kallenbach Józef, Juliusz Sowacki o swym ojcu

i o sobie. „Kurj. warsz." 1909 nr. 1.

16
) Monaby nawet przypuci, e nie pozostay bez wpywu

na umys Juliusza, który w tym czasie okazywa tak wielk skon-

no do oryentalizmu, zdania podobne, jakie znajdowa w pismach

ojca (Dziea... T. II. s. 65: O poezyi):

„Najdawniejsze lady wschodniej poezyi w rodzaju lirycznym,

uczcym i opowiadalnym znajduj si w niektórych ksigach Pisma

w., które albo cae maj wysowienie poetyczne, albo niektóre tylko

miejsca i wcielone w siebie pienia zawieraj. Poezya u Hebraj-
czyków tem wikszy i mocniejszy wpyw miaa, i
bya boskich objawie narzdziem i wiele si przyoya
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do uksztacenia tego ludu i rozwinicia jego narodowego ducha.

W póniejszych czasach niektóre azyatyckie narody, a szczególniej

Arabowie i Persowie wsawili si piknociami swojej poezyi. ywa
bardzo imaginacya i miay lot geniuszu s waci-
wemi wschodniej poezyi cechami".

Czy nie bdzie widzia Sowacki w okresie mistycznym w poezyi

hebrajskiej „narzdzia boskich objawie" ? — Egzemplarz dzie Euz.

Sowackiego, zachowany w Bibl. Ossoliskich we Lwowie (nr. 93.702),

ma napis nastpujcy: „Kochanej Cioci i Wujaszkowi ukaszewiczom
dziea mego ojca na pamitk ofiaruj — Juliusz Sowacki".

17
) Franciszek Salezy Dmochowski by wówczas redaktorem

„Biblioteki polskiej", wydawanej w Warszawie.
18

) Por. Pamitnik Sowackiego z lat 1817—32. (Dziea...

wydanie zupene. T. X. s. 431), napis rozdziau IV.: „Wiersze

znalezione na grobie mego ojca".
19

) Listy do Odyca... s. 509, z dnia 16. listopada 1826 r.

„...niech Pan bdzie askaw i dowie si, gdzie litografowano por-

tret Sowackiego w Warszawie i jeeli mona dosta 6 egzemplarzy

tego portretu, to niech mi Pan kupi, a moe cho jeden lub dwa
gdzie si tam zawieruszyo, to niech Pan kupi, a wielk mi ask
zrobi". W tej samej sprawie tame s. 609, dnia 18. listopada 1826 r.

„Jeeli Pan bdzie szuka portretu Sowackiego, to niech si po-

stara, czyby nie mona odzyska rysowanego, posanego przez

Zawadzkiego do litografowania. By on dobrze zrobiony i bardzo

podobny, a w litografowaniu podobiestwo chybione i dlatego

chciaabym bardzo odzyska tamten"; i s. 926, 29. stycznia 1827 r.

„Odebraam paczk z portretem... Sowackiego. Za odzyskanie tego

ostatniego prawdziwie cierpi, e nie po*^afi mu wyrazi tak,

jakbym chciaa, tak, jak czuj, mojej wdzicznoci"; a dalej s. 928:
„Uszczliwiona jestem, em odzyskaa portret Sowackiego..."

20
) Po mierci Euzebiusza Sowackiego znaleziono na stoliku,

przy którym siedzia niewiele chwil przed zgonem, kartk z na-

stpujcym wierszem

:

Wdrownik na drodze ycia md stargawszy si,
Wkrótce rzuc co mie i co mi niemie.

Bez trwogi, nie bez alu, widz kres zbliony,

Który nagle w nieznane przeniesie mi strony.

W t spokojn uchron, gdzie wieczno przebywa,

I któr chmura pena tajemnic pokrywa
21

) W niezupenie dochowanych rachunkach wydatków uni-

wersytetu wileskiego znajdujemy równie pewnego rodzaju wska-

Wród romantyków. 5
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zówk co do zaopatrzenia, jakie uniwersytet przyzna wdowie po
Sowackim. Czytamy tam bowiem w rachunkach z r. 1816: „Wdo-
wom Aleksandrze Stubielewiczowej jednorazowo 3000 rs. pensyi

emerytalnej w stosunku 750 rs., Salomei Sowackiej, Maryannie

Abichtowej, Annie Szulcowej i Magorzacie Le Brun... razem 11.510

rs.". Jaki by w tej ogólnej kwocie wymiar pensyi dla p. Sowa-
ckiej i za jaki czas j wówczas przyznano, wobec braku rachun-

ków z roku 1815, stwierdzi nie mona. Patrz: Bieliski, Uniwer-

sytet wileski. T. I. s. 352. To jest tylko pewne, e pensye te

nie byy stae w tej samej wysokoci, owszem ulegay nieraz zna-

cznemu obnieniu, jak to mona sprawdzi na pewnych pozycyach,

w miar tego, jak dochody uniwersytetu, nie oparte przewanie
na staej dotacyi, lecz na dochodzie z beneficyów, rosy lub te
si zmniejszay. Rachunek wydatków uniwersytetu z r. 1818 nie

zawiera ju adnej pozycyi dla p. Sowackiej ; naleaoby wic
przypuci, e wyszedszy za m za dr. Becu, stracia pensy
wdowi; co do r. 1817, wobec braku w wyszczególnieniu pozycyi

wydatków przy rachunkach, nie mog nic powiedzie. Pobiera

natomiast zaopatrzenie ze strony uniwersytetu Juliusz Sowacki.

W rozchodach r. 1823 czytamy: „synowi zmarego profesora

Sowackiego, Juliuszowi Sowackiemu, za cay rok rs. 297". Por.

Bieliski... 1. c. T. I. s. 279.
*") Bolesaw Dunin Rzuchowski, Zycie matki Juliusza Sowa-

ckiego. „Dziennik literacki". 1856 r. T. I. s. 231.
a8

) Zota czaszka, Akt I. sc. 1. Jan: „A wiesz, e moja

biedna matka wdowa..."
24

) List do J. N. Rembowskiego. Dziea... T. X. s. 251.

(Historya a do nas).
a6

) List Aleksandra Chodki do dyrektora Biblioteki polskiej

w Paryu. Rocznik T-wa hist.-lit. w Paryu. 1868. s. 368: „Ton
w domu dawaa jego matka, dziwnie do niego podobna. Tene
wzrost, ta pe bronzowa, te oczy troch za wypuke, ale pene
wyrazu, ta chudo na twarzy i co gorczkowego, suchotniczego

w rumiecu i w ustach. Francuska poezya i muzyka, szczególniej

Fielda, byy tej dobrej, ale nerwowej i namitnej kobiety ideaem.

Wszystko to odbio si w dalszym yciu Juliusza. Dzieckiem jeszcze,

mówi bez akcentu, poprawnie po francusku..."
86

) Balladyna. „Kochany poeto ruin..." Dziea. T. VI. s. 4.

") Wykad nauki. Cz. II. Dziea. T. X. s. 212—14.
88

) Wspomnienia o pani Sowackiej-Becu, matce Juliusza

Sowackiego. wit, 1886. nr. 103, 104.
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29
) Por. n. p. w Listach do Odyca s. 1247:

„ liczny Krzemieniec, warto go widzie, ale w lecie, bo

w zimie wiele traci ; ksiyc tu przelicznie wieci, spacery po gó-

rach przy wietle ksiyca czarujce, zachwycajce, ale z dowiad-

czenia nie wiem tego, bo z dziemi nie chodziam, z Julkiem bd
chodzi. Powiedziaam, e na górze zamkowej nie bd bez Pana,

ale jeeli bd zdrowa, a Julek zechce, to moe i niedotrzymani

postanowienia." — Tame s. 1258: „Ksiyc dzi bdzie owieca
gór zamkow, okryt niegiem, któr tylko jedn widz z mego
okna, i kilka chatek, u stóp tej góry lecych; wyej chatek droga,

przez któr wida przechodzcych czasem ludzi. Raz w wieczór

widziaam idcego z latarni, przeprowadzaam go oczami i sercem

mojem, w którem rozmaite uczucia widok ten obudzi. Tego lata

raz w wieczór w miem towarzystwie przy wietle ksiyca prze-

chodziam t drog. Nie wyobrazi sobie Pan, jaki to czarujcy

widok Krzemieca o tej porze z gór. Tysic wiateek rozrzuconych

pomidzy górami, ogrodami, laskami. Ach! koniecznie trzeba, eby
Pan by, pozna mój rodzinny ktek, a wtenczas bd moga dzien-

nik dla Pana pisa, tak, jak pisaam z Wilna, chocia nigdy nie

mógby by dla Pana tak interesujcy, bo Krzemieniec nie bdzie
nigdy tak Pana interesowa, jak Wilno." — Tame s. 1381: „Mie-

szkam na dole, w ogromnych murach klasztornych, w oknach e-
lazne kraty. Nieraz zdaje mi si, e jestem jak ksiniczk za-

czarowan i wygldam, rycho mnie jaki rycerz uwolni z wizów
czarnoksizkich"

.

30
) Fragment literacki I. Dziea. T. X. str. 109.

31
) Dziea... T. I. str. 187.

32
) Fragment literacki II. Dziea... T. X. str. 114.

33
) Dziea... T. X. str. 431—2.

34
) Hósick, Zycie Juliusza Sowackiego... T. I. str. 32.

35
) ywot Augusta Becu, czytany na posiedzeniu publicznem

cesar. uniw. wile., dnia 30. czerwca 1825 r. przez Konstantego

Porcyank... Dziennik wileski, 1825. T. II. s. 221 i n. Por. nadto:

Mocicki Henryk, Wilno i Warszawa w „Dziadach" Mickiewicza.

To historyczne trzeciej czci Dziadów. Warszawa 1908, s. 131—4.
36

) Godzina myli... w. 57—64.
3T

) Skonny ogromnie do zachwytów Odyniec tak je opisuje

w swych „Wspomnieniach z przeszoci" (Warszawa, 1884. s.

170—1): „...penym blaskiem urody janiaa starsza panna Becu,
Aleksandra, ze wspania postaw Pallady czca wdzik typowej
polskiej piknoci, bkitnookiej, pogodnej, agodnej ; podczas gdy
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modsza jej siostra Hersylia odznaczaa si typem raczej wscho-

dnim na wzór jakiej Greczynki czy Arabki". Aleksander Chodko,
który zalicza si, wanie do grona owej modziey wileskiej, roz-

kochanej w „Olesi", powiada, e bya „liczn jak ateska statua".

(List do dyrektora Bibl. pols. w Paryu. Rocznik Twa hist. lit.

w Paryu 1868 r., s. 367) i na cze jej uoy znany i piewany
w domu p. Becu tryolet

:

Patrzcie tylko na Olesi,

Kiedy ma oczy spuszczone

;

Ale gdy oczy podniesie,

Nie patrzajcie na Olesi...

Kocha si w niej take, bywajc w domu p. Becu przed

wyjazdem do Petersburga, przyjaciel Julka, Ludwik Spitznagiel.

„Jako zapalony filhelen — powiada o nim w swej Ksidze wspo-

mnie Mikoaj Malinowski (Kraków 1907. róda do dziejów Polski

porozbiorowych, wyda Józef Tretiak, s. 105) — zamyla uda
si na pomoc wybijajcemu si z pod jarzma ludowi". Wtedy Józef

Massalski, maomówny, ale — jak widoczna — do sarkastycznie

usposobiony nauczyciel Julka, napisa epigramat na Spitznagla:

„Grecya powstaa, chwytaj bro Ludwiku,

Py jej na pomoc w Becuwnej trzewiku..."

By to przytyk do wielkich rk i nóg panny Aleksandry.
38

) Wspomnienia o pani Sowackiej-Becu... wit, Nr. 103, 104.
S9

) Tame...
*°) Por. Listy do Odyca s. 271 i 1150.
41

) Meyet Leopold, Z nieznanych pamitek IV. Tyg. ilustr.

1893. S. V. T. VIII. Nr. 188. s. 87.
42

) Prusinowski Jan : Jeszcze sówko o Juliuszu Sowackim
i próbki pism Wadysawa Sowackiego. Gaz. codzienna. 1860.

Nr. 225.
4S

) Por. co do niego : Mocicki Henryk, Wilno i Warszawa
w „Dziadach" Mickiewicza. To historyczne trzeciej czci Dziadów.

Warszawa, 1908. s. 52—4 i 177— 8. Tu zebrane wszystkie wia-

domoci o Massalskim. Jak wiadomo odegra on w sprawie ledz-

twa filareckiego rol zarówno ciekaw, jak do dzi jeszcze tajemnicz.

Stosunki Massalskiego z domem pani Sowackiej-Becu nie sko-
czyy si w Wilnie w r. 1827, gdy go wzito w „sadaty"; w r.

1833 (14. sierpnia) pisze Hersylia Januszewska z Krzemieca do

Józefa Mianowskiego: „Jest tu teraz Józef Massalski... On nam
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tak mocno Wilno przypomina, przyjemno i przykro nam tem

robi. Miy jest dosy w towarzystwie, wieczorem gra u nas czasem

wista i niele nam czas schodzi..." (Listy Teofila i Hersylii Janu-

szewskich do Dr. Józefa Mianowskiego, wyda Leopold Meyet.

Warszawa, 1897. Bibl. „Wieku". T. 43. s. 101).
44

) Por. Meyet Leopold, Olesia przybrana siostra Juliusza

Sowackiego. Gaz. lwowska, 1902. Nr. 239—241.
* 6

) Odyniec, Listy z podróy. Warszawa 1884. T. I. s. 111.
48

) Listy do Odyca... s. 380. Por. tame s. 1236: „Chodko,
odbierajc „Precyoz" (dramat liryczny Aleksandra Wolffa), kaza

mi na niej napisa moje imi. Wyczytawszy na górze kartki imi.

Pana, wzdrygaam si chwil par, czy mam napisa moje, domy-

lajc si, e ta ksika nie musiaa by przeznaczona dla Chodki,
ale potem napisaam u spodu tej samej kartki moje imi i mio
mi byo, e los tak urzdzi, e na jednej kartce nasze imiona

bd". Podobnych przykadów mona w wspomnianej korespondencyi

znale wiele. Jakkolwiek wydane przez Meyeta listy do Odyca
urywaj si w r. 1829, a potem mamy jeden jeszcze tylko list

z r. 1842, korespondencya trwaa dalej, zdaje si, a do mierci

p. Becu. Ostatni lad tego niezwykego stosunku znajdujemy w r.

1851, gdy p. Becu opuszczaa Krzemieniec, przenoszc si do
Ubienia pod Lwowem. Jest to list Odyca do niej z daty 8. lutego

1851 r. z Wilna; w nim Odyniec sam okrela, co czyo go z osob
p. Becu : „ze cienionem prawdziwie sercem bior pióro do rki —
pisze Odyniec — aby Najdrosz, najaskawsz Pani raz ju moe
ostatni na tym wiecie poegna — bo, e si tam kiedy spot-

kamy, mam mocn i nadziej i wiar. Bo kogo Pan Bóg w tem

yciu postanowi w tak cisych, a tak czystych duchowych stosun-

kach, jak by ten, który mi czy z Pani i z caym Jej domem ;

kto na uksztacenie serca i duszy bliniego wywiera tu tak wity,
tak zbawienny wpyw, jak by ten, który Pani i cay Jej dom wy-

wara na mnie za modu, i którego niezatarte ady czuem zawsze

i czuj dotd w kadym kroku mego ycia, niepodobna jest, aby
dusze tych ludzi nie byy poczone z sob i w wiecznoci". „Ale

kto to potrafi wyliczy, co ja dobrego Paniom (t. j. p. Becu, Ale-

ksandrze i Hersylii) w moralnym i duchowym wzgldzie winienem".

Mamy tu zupenie okrelon, prawdziw romantyczn mio.
Por. Wasylewski Stanisaw, List A. E. Odyca do p. Becu, Pam.
lit. 1905. IV. s. 330—2.

*7
) Por. Korespondencya Adama Mickiewicza. Pary — Lwów,

1880. T. III. s. 201. List Odyca z 23. czerwca 1836 r.
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„Cztery lata ledwo mino, a okropno bierze pomyle,
com ja w tym krótkim czasie najdroszych osób opaka ; ja, com
dotd nie straci by adnej : ojciec, Dobrzycka, która mi kochaa
jak syna, panna Flora, Aleksandra Becu, obie tak zacne, a nad
które prawdziwszych przyjacióek nie miaem".

* 8
) Por. Listy Juliusza Sowackiego do Aleksandry Becu

(z lat 1828 do 1830) ogosi Ignacy Baliski. Ksiga pamitkowa
na uczczenie setnej rocznicy Adama Mickiewicza (1798— 1898).

Warszawa, 1899. T. I. s. 268 — 281. Listy te stanowi bardzo

wany materya dla okrelenia stosunku Juliusza do matki w tym

czasie, z którego adnych ladów nie mamy w korespondencyi

poety. Okazuj te one, jak serdeczn bya mio obojga ro-

dzestwa.
49

) Strofka ta przechowaa si równie w nastpujcym wa-

riancie :

Potem mnie owe nabone dziewice

Zoyy w trumn — wziy na ramiona,

I szy jak biae rzdem gobice,
Straszn rzecz niosc ...

A matka przodem sza i niosa wiec,
adna w niej struna bolenie nie jka,
Przysza i cicho przed otarzem klka.

50
) Fragment, Warta 1882, nr. 433, s. 4181—2. i Dziea...

wyd. Gubrynowicza i Hahna. T. IV. s. 340— 1. Fragment ten

rozpoczyna pierwotnie pie II. jednego z rapsodów Króla-Ducha,

a móg opiewa wcielenie ks. Michaa Twerskiego, w jego pier-

wotnym, najwczeniejszym pomyle, kiedy jeszcze wspóuczestnictwo

duchowe poety we wcieleniach ducha-bohatera miao mie wiksze
rozmiary i znaczenie. W tym dawniejszym planie gray równie
wiksz rol — jak mona przypuszcza — przejcia yciowe So-
wackiego i ich reminiscencye. Z rozszerzeniem pomysu i ram Króla-

Ducha, napisane fragmenty z pierwszego planu wypady z caoci,

jako niewice si z ni ide przewodni — i do tego rodzaju

utworów naley równie fragment powyszy. Jest to jednak wszyst-

ko — rozumie si — przypuszczenie, gdy do jakich pewników
autografy Króla-Ducha w tym kierunku nie prowadz. Jeszcze je-

dna uwaga co do kompozycyi pierwszego planu. Matka w zacho-

wanym fragmencie wystpuje jeszcze jako posta rzeczywista

i w transfiguracyach ducha-bohatera bierze udzia. Co do fragmentu

powyszego por. co mówi J. Kleiner w Tyg. ill. 1906, nr. 48.
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(„Ks. Micha Twerski") i w „Studyach o Sowackim", Lwów, 1910.

s. 125 i n.

51
) Por. w Godzinie myli w. 126 i n. od sów: „Nieraz

te dzieci myl dwoist i dusz skadali jedne, pikne caoci
obrazy". Sowacki przedstawia tu przeistoczenie duchowe, jakie

dokonao si w nim pod wpywem Swedenborga, a koczy takim

obrazem

:

W duszy dziecinnej, woli czarnoksiska sia,

Cigem myleniem, cigem rozwijana snuciem,

Niewyjawiona sowy — czsto w ludzi bia.

Zaczarowanie wol nazwali — zaczuciem.

Bo nieraz wród ciemnego tumami kocioa
Któr z klczcych dziewic natrafiwszy losem,

Woali na ni silnie niemym duszy gosem

;

Wtenczas twarz odwracaa od Paskiego stoa,

I poród tumu ludzi, jej wzrok w zadziwieniu,

Nieobdnie rzucony na twarz dzieci pada,

Jak gdyby na woanie duszy odpowiada,

Jak gdyby j po znanem woali imieniu.

52
) Biegleisen Henryk, Juliusz Sowacki. Lwów, 1895, T. I.

s. 489; z listu p. Seweryny Beaupre: „...nieadn bya pani So-
wacka, póniejsza pani Becu — ale bya tak wyksztacon, tak

mi, e czarowaa swoim towarzystwem ... Mówiono o niej, e
zanadto bya przekonan o swojej brzydocie, i dlatego nie chciaa

mieszka ze swoim synem zagranic, eby nie straci co z jego

dla siebie przywizania z tego powodu — ale rzeczywicie dlatego

w kraju mieszkaa, eby nie straci emerytury, jak pobieraa jako

wdowa po prof. uniw.".
5S

) Odyniec, Wspomnienia z przeszoci. Warszawa, 1884. s.l 70.
64

) Tene, Listy z podróy. T. I. s. 127— 9.
55

) Wspomnienia z przeszoci, s. 170.
56

) Tene, Listy z podróy. T. I. s. 144— 5.
57

) Tene, Wspomnienia z przeszoci, s. 173— 4.
58

) Tame, s. 175.
59

) Sowacki w Pamitniku swym z lat 1817—32 (Dziea,

T. X. s. 441— 2) powiada: „Mackdonald w Krzemiecu zacz
mi dawa lekcye angielskiego jzyka, bo w caem Wilnie nikogo

nie byo, od któregoby si po angielsku nauczy ; profesor, dajcy
ten jzyk w uniwersytecie, tak dawa, e sami Anglicy nie poznaliby,

jakim on mówi jzykiem".
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60
) Wspomnienia... s. 207. „Jak ja Adama do domu p. Becu,

tak on wprowadzi nawzajem do domu przyjaciók swojej pani Woj-
skiej Zalewskiej".

61
) Tene, s. 206. (Chocia s. 200 pewna sprzeczno co

do tego szczegóu).
6

) Mickiewicz spowiada si póniej Odycowi w czasie

podróy po Woszech (w r. 1829) z wrae swej pierwszej by-

tnoci w domu pp. Becu w r. 1822, kiedy za jednym zachodem
pozna maego Julka i Jana niadeckiego. Odyniec powtórzy to

opowiadanie w Listach z podróy. W r. 1833 Hersylia Januszewska

piszc do Józefa Mianowskiego (Listy... Januszewskich do J. Mia-

nowskiego... s. 122) o III. Cz. Dziadów, rozalona na Mickiewicza

za posta „Doktora", powiada: „Czytae Dziady M...? Na kade
wspomnienie ich, wszystko si burzy we mnie. Zawsze miaam
jaki wstrt do tego dziwacznego poety, tak jakbym
przeczuwaa jad jego zoliwoci. Ma jeszcze rozkosz po mierci

zatruwa jadem swoim osoby, co po nim pozostay". — Na tej

pamitnej pierwszej wizycie Mickiewicza w domu p. Becu prowa-

dzono rozmow na temat Fedry Racina. Jakby wraenia i wspo-

mnienia tej dyskusyi s w jednym z póniejszych listów p. Becu
do Odyca. Wszak Julek powiedzia o matce : „e tworzya nowe
myli".

63
) Poza wspomnieniem, jakie powici Sniadeckiemu So-

wacki w Pamitniku z lat 1817— 32, por. List do Wojciecha

Stattlera, pisany na nowy rok 1845 z Parya (Listy J. Sów.,
Wyd. II. Lwów, 1883, s. 232).

64
) Odyniec, Wspomnienia... s. 175— 6.

6B
) Mickiewicz W., Zycie Adama Mickiewicza. T. I. s. 101.

66
) Odyniec, Wspomnienia... s. 176.

67
) Por. Korespodencya A. Mickiewicza... T. II. s. 143. Mickie-

wicz pisze do Odyca w r. 1826 : „Pani Becu za pami dzikuj
i cauj rce ich caej szanownej rodziny".

68
) Jednak, ani wówczas, ani w czasie powtórnego wdowie-

stwa w Wilnie, ani nawet w Krzemiecu po porzuceniu Wilna,

nie moga p. Becu skary si na osamotnienie. Przez dom jej

przesuwa si zawsze cay szereg osób i nieraz w listach do Odyca
ali si p. Salome, e „przez cay dzie miaa goci", którzy nie

pozwolili jej nawet napisa do niego sów kilka. Zwaszcza w wie-

czory gwarno byo zawsze w salonie p. Becu. Zycie towarzyskie

z dwóch lat moemy pozna dokadnie, gdy z kadego prawie

dnia zdaje spraw Odycowi. W tym wic czasie, ju po mierci
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prof. Becu, a przed przeniesieniem si do Krzemieca, bywaj
u p. Becu ; z kó uniwersyteckich : Karolowie Podczaszyscy, Por-

cyankowie, Janowie i Jdrzejowie niadeccy, Pelikanowie, Kukol-

nikowie, Fortunat Jurewicz, Micha Oczapowski, Spitznaglowa, Mi-

cha Baliski, Ignacy Drzewiecki, ks. Stan. Jundzi, Jan Znosko,

Jan de Neve ; pozatem znajomi z Krzemieca i profesorowie jego

liceum: Józef Uldyski i Bonawentura Klembowski, malarz (maluje

portret Hersylii dla „Julka"), i cay poczet innych, mniej lub wi-
cej znanych i gonych, Teofil Glucksberg, Ksawery Edward Woy-
niowicz, Józef Grocholski, Wadysaw Miniewski, Antoni Józef de

Beaupre, Aleksander Pgowski, marszaek Karp, Micha Dkiewicz,

Stanisaw Morawski, Micha Dmochowski, Adam hr. Gunther, Karol

hr. Marchocki, Józef Jaroszewicz, Tomasz Massalski i inni ; bywa
tu take Ludwika Sniadecka. — Wród bywajcych jest wielu ta-

kich, których przyciga uroda „Olesi", lub którzy mog uchodzi
za jej konkurentów. Z tych, którzy dawniej byli gomi p. Becu,

wielu zachowa ona w swej pamici i w listach do Odyca prze-

sya im pozdrowienia, jak np. Józefowi Gouchowskiemu i Lele-

welowi. Biorc jednak ogólnie, poziom intelektualny salonu p. Becu

obniy si w tych latach nastpnych znacznie ; wicej w nim za-

bawy, mniej literatury. W r. 1825 wyjeda na stae do Warszawy
Odyniec, najwierniejszy przyjaciel i codzienny go p. Becu, i do-

piero po trzech latach w r. 1829 spotkaj si powtórnie i po
raz ostatni w yciu w Maryenbadzie ; niema w Wilnie Korsaka,

Aleksandra Chodki, „dla którego, ile razy ojciec wyjeda z mia-

sta, gocinny dom matki i ojczyma Juliusza by jego" (Listy... s.

367); brako temu salonowi poezyi, a Górecki chyba poetyckiego

tonu nie wnosi. I wówczas rozpocznie p. Becu korespondency
z Odycem, pen literackich szczegóów o ludziach i rzeczach,

a w niej bdzie si spowiada przed przyjacielem z otwar-

toci niezwyk ze wszystkich swych literackich zapatrywa ; Ody-
niec te stanie si dla p. Becu porednikiem midzy ni a urz-
dowym wiatem literackim i zastpi jej poniekd to, czego nie

miaa ju w swym salonie.
69

) Odyniec, Wspomnienia... s. 168. Fakt ten mia miejsce

w dniu 2 lutego 1821 r., kiedy Odyniec pozna p. Becu w domu
Spitznaglów. By to pocztek znajomoci. Tego samego dnia od-

prowadza Odyniec wieczorem p. Becu do domu i prowadzi Julka:

„czuwaem troskliwie nad malcem, i to mi te moe nieco pierwsze

wzgldy matki zjednao" (Tame, s. 172).
70
) Godzina myli, w. 211—13.
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71
) Tamie, w. 233—42.

72
) Dla okrelenia, czem bya imaginacya, pierwiastek marzy-

cielski w twórczoci Sowackiego w latach najwczeniejszych i jak

on sam zdawa sobie z tego spraw, naley porówna bardzo zna-

mienny ustp z Pamitnika z lat 1817—32 (Dziea... T. X. s. 439),

gdy poeta koczy wspomnienie lat uniwersyteckich. Opisawszy

ostatnie widzenie si z Ludka, egzamin na uniwersytecie i wst-

pienie w drodze do Krzemieca do Jaszunów celem poegnania

Jana niadeckiego, tak pisze: „...Kady idzie w swoj drog...

jak mówi Mickiewicz. Moja otwieraa si przedemn smutna, poz-

bawiona wszystkiego. W kilka dni potem byem w objciach mo-

jej matki. Winienem tu jeszcze doda, e w tym ostatnim roku

mego pobytu w Wilnie zrobiem jeszcze krok jeden naprzód w po-

ezyi. ni mi si prawie w rozarzonej imaginacyi jaki poemat

wschodni i ten, cho zblady przeszed na papier, jednak zawsze

wiele w nim jest kawaków, które i teraz w „Arabie" umieszczone

s najpikniejszemi stronnicami mojej poezyi... Tak jest strofa

o muszli morskiej, strofa o koralu i koniec, gdzie Arab raj dla

siebie opisuje..."

Sowacki w okreleniu ostatniem pomiesza dwa swoje utwory

:

strofa o muszli morskiej i o koralu jest — w „Szanfarym", „Arab

raj dla siebie opisuje" — w ostatniej pieni „Araba". Nastpnie rzu-

cajc okiem na poezye pisane w tym najwczeniejszym okresie

swego ycia tak powiada: „Tak si koczy pierwsza cz mojego

ycia. Mam dopiero przy wyjciu z uniwersytetu rok 19-ty, a je-

dnak zdaje mi si, e ju tak dugo yem... wiat uczu znikn
dla mnie i przez kilka nastpujcych lat yem w innym wiecie

poezyi: w przeszoci — i tych czasów pamitnik bdzie tylko

prawie history rozwijania si i formowania poezyi, które pisaem"

.

ri
) Por. „Sonet". Dziea... T. I. s. 9, i Meyet Leopold,

Sztambuch matki Juliusza Sowackiego. Ateneum, 1895. T. II.

s. 87—95.
74

) Por. Hósick, ycie J. Sowackiego... T. I. s. 15.

75
) Odyniec, Wspomnienia... s. 179—80; wspomniane listy

to cytowane ju kilkarotnie listy, wydane przez Meyeta; wydawcy

jednak trafia si niemia pomyka przez pomieszanie chronologii

listów. List 37 winien przyj midzy 33 a 34 z przemian mie-

sica: maj na kwiecie. Zwróci ju na to zupenie susznie uwag
Hahn w recenzyi wydania (patrz: Kwart, hist., 1901. s. 91— 5).

Por. co do dalszych losów tej korespondencyi przypis 46. Listy

te, pisane w formie dziennika — typ ten zachowa póniej w wielu
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listach do matki Juliusz — nie byy wysyane, o czem wspomina

Odyniec, osobno, lecz czsto po kilka razem. I tak z treci listów

mona stwierdzi, e osobno by wysany list 1, nastpnie razem

2—5, 6—8, 9—10, 11—16, 17—21, 22—24, 25—26 i t. d.;

nie mamy ponadto listów wszystkich. Odyniec (w Wspomnieniach...

s. 180) powiada, e „odzyska znaczn cz listów"; korespon-

dencya jadnak okazuje znaczne braki. I tak niema w niej zaraz

listów pocztkowych.
76

) Tene, Listy z podróy... T. I. s. 127.
77

) Tene, Wspomnienia... s. 309.
78

) Tene, Listy z podróy... T. I. s. 127.
79

) Tene, 1. o s. 130. Marienbad 14. sierpnia 1829 r.

Do Korsaka:

„Std znowu bya mowa o talencie Julka, któremu Adam
wietn wróy przyszo, a ze znajomych mu dotd jego wierszy

najwyej ceni Hugona, którego mu z polecenia autora, pod sd
jego do Petersburga przywiozem".

80
) Tene, Wspomnienia... s. 177.

81
) Listy do Odyca... s. 1294, z Wilna 28. listopada 1828 r.

Ju w r. 1826 (tame s. 136) donosia p. Becu Odycowi:
„Od kilku dni jestem zgryziona przez Julka; nie

potrafi sobie Pan wyobrazi, jak to jest bolenie nie znajdywa
pociechy, ani si jej spodziewa nadal tam, gdzie si godzi spo-

dziewa j znale niezawodnie, gdzie si nawet powinno jej szu-

ka. Nigdy moje ycie nie byo bardziej ogoocone ze wszystkich

nadziei... iluzyi, bo tak jestem przekonana, e nic mnie dobrego
nie czeka, tylko same cierpienia, a przyjemnoci s to byskawice
na zachmurzonem niebie, tylko, e si niebo wypogadza niekiedy,

a ja ju nigdy pogodn zupenie nie bd".
82

) Listy Jul. Sowackiego do Al. Becu... list VIII. z War-
szawy 8. wrzenia 1829 r. Ksiga pam. A. Mickiewicza T. I. s. 275:

„W tych czasach miaem czste okazye z Krzemieca, ale

pastwo Teofilowie bardzo mi mao o sobie donosili wiadomoci

;

odebraem take dwa listy od Mamy, jeden z Karlsbadu, a drugi

z Marienbadu. Smutno mi, e wody adnej ulgi w jej saboci nie

przyniosy; pisze mi Mama, e znalaza tam wiele znajomych...;

bywa take u Mamy czsto Mickiewicz i znalaza, e si bardzo
na awanta odmieni. Odyniec wyjecha zagranic i take w Marien-
bad widzia si z Mam...""

83
) Por. n. p. bardzo znamienny w tym wzgldzie list do

Odyca... s. 142.
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«*) Por. Listy A. E. Odyca. Tyg. ill., 1892. S. V. T. V.

nr. 118 s. 215 i Listy do Odyca... s. 504.
85

) Por. n. p. Listy do Odyca, s. 385 (6. listopada 1826.

Wilno): „Wkrótce bdzie 17. listopada. Ach, czemu Pana w ten

dzie tu nie bdzie; niech Pan przynajmniej tego dnia myli o nas

i nasze myli bd si odnosi do przeszego roku do tej chwili".
86

) Por. Korespondencya Mickiewicza... T. II. s. 144 (r. 1826):

„Nagrobek podug mnie utrzyma si nie moe, ostatnia strofa

kóci si z pocztkiem".
87

) Por. równie : Odyniec, Wspomnienia... s. 308. „W po-

owie padziernika (1825) powróciwszy do Wilna, zajmowaem si
wydawnictwem drugiego tomiku moich ramot i pieszyem z dru-

kiem, jak mogem, aby w dzie w. Salomei (17. listopada), ofia-

rowa go na wizanie solenizantce, p. Becu, jako zawierajcy wiersz

do niej, na dzie ten wanie napisany".
88

) Bya to znana Dumka ukraiska.
89

) Por. list z 12. wrzenia 1826 r. „Po herbacie Olesia

dugo graa, potem siad Kukolnik do fortepianu i na moj prob
fanazyowa dumki ruskie, co ja bardzo lubi. Dugo suchaymy
w milczeniu, które ja przerwaam okropnym paczem".

90
) Por. w tej sprawie list z 3 i 4 grudnia tego roku.

91
) Listy do Odyca, s. 51.

92
) Tame, s. 54.

93
) Por. s. 504: „Olesia modlia si (za Sawiskim), bo

ona co kroi na drugi tom ksinej Hohenlohe i wszystkich cho-

rych bierze w swoj opiek modlitwow". Patrz nadto s. 266— 7.

9*) Tame, s. 152.
9B

) Por. dla przykadu Listy... s. 141, 144, 271.
96

) Tame, s. 266; patrz równie n. p. s. 143.
97
) Por. n. p. tame s. 275, 276, 1248, 1257, 1266, 1273,

1278 itd.

98
) Por. choby bardzo ciekawe wynurzenie w tym kierunku

w Listach do Odyca... s. 929.
99

) Zestaw nastpujce relacye. Opowiadanie samej p. Becu

(Wspomnienia o p. Sowackiej-Becu. wit. 1886. nr. 104).

„...Dla Wacawa przysze srebrny kubeczek. Droga to dla

serca mego pamitka. Jak malec uronie, to mu opowiesz czemu.

Byo to w Wilnie, Julek uzbiera bukiet, wszed do pokoju ojczyma

w godzinie poobiedniej, a zastawszy go picego, uoy kwiaty

w kubeczku, postawi przed otwartem oknem, a sam zbieg z gór-

nego mieszkania na dó po wod. W tej chwili piorun wpad
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przez otwarte okno, zabi picego ma mego, stopiy si lece
pistolety i wypad oknem, zostawiajc nieuszkodzony kubeczek..."

Skdind wiemy, e byy to ruble.

Opowiadanie Odyca (Wspomnienia... s. 289)

:

„...Wróciem do Wilna dopiero w pocztkach wrzenia (1824

roku), po otrzymaniu strasznej wiadomoci o ciosie, który dotkn
dom p. Becu, to jest o mierci jego samego od uderzenia piorunu

i o zranieniu w twarz panny Hersylii szkem od roztrzaskanego

okna, przy którem wanie w salonie w chwili uderzenia siedziaa".

Niewiarowicz Ligenza Alojzy, Wspomnienia o Adamie Mickie-

wiczu. Lwów, 1878. s. 31—2:

„Wjedaem wanie do Wilna podczas owej burzy, której

piorun zabi profesora Becu... Przejedaem okoo domu, w któ-

rym on mieszka, przytykajcym do zauku bernardyskiego. Otó
z domu jakiego, znajdujcego si przy tym zauku, czy to z bramy
czy z okna, wypad miech prawdziwie szataski, poczony z wy-

krzyknikiem : ha, ha, ha ! przecie jednego dyabli wzili
!"

Por. nastpnie Mocicki, Wilno i Warszawa... s. 131— 4;
Mickiewicz W., Adam Mickiewicz... T. I. s. 147— 8.

10°) 26 sierpnia, a nie wrzenia (jak u W. Mickiewicza,

T. I. 177). Por. w tym wzgldzie : Porcyanko, ywot Augusta Becu...;

Odyniec, Wspomnienia... 289 ; Chodko, List... s. 367.
101

) Wspomnienia.... 292.
102

) Autograf, którego podobizna w Ksidze pamitkowej
A. Mickiewicza... T. I. s. 9, ma dat podan powyej, a nie 24.

padziernika, jak w „Melitele" Odyca, gdzie wiersz ten po raz

pierwszy si pojawi.
103

) Waciwie Karolina (z Wagnerów) Kowalska, ona Jó-
zefa, lekarza powiatowego w Kownie, w którego domu Mickiewicz

po zerwaniu z Maryl znalaz wspóczucie i opiek najtkliwsz.m
) Pamitnik z lat 1817—32. Dziea, X. 432.

106
) Tame, s. 434.

106
) Prusinowski Jan, Jeszcze sówko o Juliuszu Sowackim.

Gazeta codzienna, 1860. nr. 225.
107

) Por. Listy do Odyca, s. 1243.
108

) Jest to wymieniony poprzednio „Sonet"; wakacye w Bo-
tupiach, wiosce Jdrzejów niadeckich, spdza Sowacki w r. 1826.

Jest to wic poniekd oznaczenie chronologii tego najwczeniej-

szego wiersza Juliusza; w sztambuchu bowiem matki ma on dat
podwójn: raz 1826 r., drugi raz r. 1827.
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109
) Listy do Odyca, s. 1246—7. Wiersze „Nowy rok"

i „Do ksiyca" dzi nieznane.
no

) Tame, s. 1280.
m

) Jankowski Czesaw, Z pamitek po A. E. Odycu. Tyg.

ilustrow., 1894. S. V. T. 10. nr. 3. W Pamitniku (Dziea T. X. 435)

mówi o tych wakacyach Sowacki : „W Krzemiecu zabawiem dwa
tygodnie i z matk pojechalimy do Wierzchówki do Michalskich".

11S
) Rys ten odziedziczy Sowacki po matce w caej peni,

mimo, e w kilka lat póniej, gdy pisa Pamitnik (1832) wypo-
wiada si o tern tak bezwzgldnie. Por. „pakaem, bo o zy
u mnie nie byo trudno" (Dziea, X. 432) i : „kiedy wróciem do
domu, zamknem si w pokoju i wtenczas pakaem" (tame 438).

Byo to wówczas, gdy nie wzi premium w uniwersytecie.
11S

) Por. Szanfary II. w. 38-44.
S w wiecie serca, które w mode lata

Straciwszy szczcie w samym ycia kwiecie,

Nie mogc w niebo ulecie ze wiata

yj, a przecie nie yj na wiecie.

Lecz nim mier wizy cielesne rozkruszy,

Pomidzy niebem a ziemi si wa,
Tworz wiat nowy, wiat serca i duszy,

W tym wiecie yj, kochaj i marz.
114

) Pamitnik. (Dziea. X. s. 441— 2).

11 5
) Por. Fragment literacki II. Dziea. X. 111, a równie,

co mówi o tem Sowacki w swej autobiografii:

„Odebra wychowanie w Gimnazyum, a potem w Uniwersy-

tecie Wileskim. Chocia powoanie do poezyi nadto wyranie
dawao si postrzega w jego dziecistwie, przewodniczcy w jego

wychowaniu kazali mu prawniczemi zaj si naukami i walczc
cigle z chci modziecz, po skoczeniu nauk namow znie-

wolili, e wszed jako pracownik (employe) do Ministeryum Skarbu

w Królestwie Polskiem w Warszawie. Znudzony, zniechcony nie-

mi administracyjn prac, z wikszem ni w dziecistwie zapaem,

rzuci si w krain marze..." Kallenbach Józef, Juliusz Sowacki
o swym ojcu i o sobie. Kurj. warsz., 1909, nr. 1.

116
) Data faszywa : „ostatnich dni stycznia wyjechaem z Krze-

mieca i ju od 10 dni warszawskie zbijam bruki". Listy J. Sów. do
Aleks. Becu. I. c, s. 269. list V. z Warszawy 25 10 lutego 1829 r.

U7
) Dziea. T. I. s. 15: Matka do syna.

118
) Tame, T. III. s. 440—1.

119
) Tretiak, Juliusz Sowacki. Kraków, 1904. T. I. s. 234 i n.
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I.

Dnia 12. lipca 1842 r. przedstawi Ludwik Nabielak

Sowackiego mistrzowi Andrzejowi Towiaskiemu, nastpnego

za ju dnia wypyno z pod pióra a z ducha poety wspa-

niae wyznanie nowej wiary, „gotowej do czynu i witej",

która kazaa mu „porzuci oe snu miertelnego" — „Tak

mi Boe dopomó". W trzy dni póniej nastpia samotna

rozmowa poety z mistrzem (16. lipca).

To byy widome znaki yciowe i twórcze tego procesu,

który bez wtpienia nie zrodzi si w duszy poety odrazu,

w „Wynieniu jednem", jak sam wyznawa, lecz tkwi w nim

oddawna, mia swój pocztek ju w „Godzinie myli," a fa-

list drog szed przez Kordyana i Anhellego. Obecne przy-

stpienie do Towiaczyków byo uwiadomieniem czynników

tkwicych ju zdawna w duszy poety, skrystalizowaniem jego

de i wierze, byo uzewntrznieniem i nadaniem widomego

pitna tym wszystkim nieuchwytnym stanom duchowym, które

nagromadzone odzyway si echem ju poprzednio w listach

do Krasiskiego i matki, a obecnie uwiadomione wielk de-

presy ducha, jak wywoa stosunek do Bobrowej, proces two-

rzenia „Beniowskiego" i jego wydanie, czekay tylko piorunowej

chwili, by grom je zapali, uj razem i wskaza im „jedno-

bramn drog ducha". Dokona tego Towiaski.

Od „mistycznych waryatów" i „cudotwórców" w listach

do Krasiskiego, a „jasnowidzów" w listach do matki, do

Wród romantyków. g
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wyrobienia w sobie przekonania, e jest si „silnym robot-

nikiem Boga", „gosem Pana" i „krzykiem ojczyzny" — droga

bya niedaleka. To te przeby j poeta bardzo szybko, tem

spieszniej, e w tym caym rozwoju ducha, w przygotowaniu

podcieliska do przyjcia wiary mistrza, co moemy le-

dzi od daty pierwszego listu od Krasiskiego (23. lutego

1840 r.) do dnia jawnego przystpienia do Koa, mamy cay

szereg faktów, które stwierdzaj, e prócz pewnych tkwi-

cych ju a priori w duszy Sowackiego skonnoci do mi-

stycyzmu, by drugi szereg czynników zewntrznych, które

te skonnoci podsycay.

Ksztatowanie si w tym kierunku pogldów poety

byo tem atwiejsze, e odbywao si na drodze uznania we
wszystkiem jego indywidualizmu, zarówno ludzkiego jak

i poetyckiego, a zatem nie stao w najmniejszej sprzecznoci

z gówn wytyczn rozwoju jego psychiki. „W tobie ley
jeden ze znaków — pisa do poety Krasiski jeszcze 23. lu-

tego 1840 r. — e to, co poczytuj za umare, nie umaro.
Zycie twoje duchowe jest tak wzniosem, e mi zawsze jest

jakby znakiem zmartwychwstania. Znam takie trzy duchy, ka-

dego wielkim w swoim okrgu. Jeden przeszed, min, zostawi

za sob obelisk granitowy wród pustyni. Obelisk stoi ; ten,

co go postawi, uczy Szwajcarów, jak nie maj nigdy umie
po acinie. Drugi posiad wszystko, na czem zbywao pierw-

szemu: posiad jzyk polski, tak jak si posiada kochank
gotow na kade skinienie, na mier, gdy kaesz, na ycie,

gdy spojrzysz... Ten drugi duch zagarn pod siebie wszystkie

widnokrgi wyobrani : to, co w pierwszym byo jednoci
tward, granitow, w siebie garnc wiat, w pewne cianiej-

sze kluby ni sam wszechwiat chwytajc, tu si stao roz-

pynieniem, powrotem do rzeczy, do pynnoci wiata, do

gry tcz, do fal muzyki, do woni kwiatów, do wszystkiego,

co tylko chce si rozprysn i rozwia na wszystkie strony,

by znale nieznalezionego Boga. Jest forma panteistyczna
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niezawodnie w tym drugim duchu : on stoi jako szyba mórz

wród wszechwiata i odbija wszystkie soca, ksiyc, anioy,

bogi, szatany, co si przesuwaj nad nim. W nim wanie
jest jedno ich wszystkich ; std pochodzi, e ludzie jego wa-

dzy nie umiej odkry, bo im zawsze chodzi o to, co maj
najbliej pod nosem, nie o to, co nad gowami ich si dzieje,

a to jednak dzieje si w niebie. Ten drugi duch, ty

wiesz, e to Ty! Trzeci to August Cieszkowski, ale ten

naley do filozofii. Otó w was trzech odgadn acno, e
ziemia, co was wydaa, zielon jest i e na jej mogiach

kwiaty porosn..." *).

Równoczenie w tym samym licie poucza Krasiski

przyjaciela, e „poezya jest to wieczne przewidzenie najwy-

szych form, jakie, czy na ziemi czy w niebie, przybior kiedy

realne ycie. Gdyby nie bya tem, byaby fikcy ; e za tern

jest, jest prawd". Jest ona „bóstwem czowieczego ducha,

które burzy si wewntrz niego, nim dostanie si na ze-

wntrz, nim stanie si krwi jego i ciaem. Zatem wszystkie

fale poezyi od pocztku wiata garn si potokiem niewstrzy-

manym jków i pieni ku ostatecznej formie swojej, ku czyn-

noci, ku realnoci anielskiej..." A zwracajc si do skarg,

z jakich niezawodnie w poprzednim licie Sowacki si spo-

wiada, dodawa: „Julu zaklinam ci, nie dbaj o te gwary,

które kiedy nawróc si do ciebie. Trzymaj, naksztat harfy

eolskiej, dusz twoj wyej nad wszystkie donie ludzi, wród
powiewów nieba : niech myli Boga, promienie gwiazd i skrzy-

da przelatujcych anioów graj na niej, a nie myli ludzi,

redakcye paryskie, zdania, uwagi, rozprawy".

List ten rzuca nam ogromnie ciekawe wiato nie tylko

na ten niezwyky stosunek, jaki zczy dwóch przyjació, co

„w Villi Ró lubowali sobie przyja i dochowali jej" 8
),

lecz stwierdza równie zdanie rzucone powyej, e pierwsze

znamiona czynników, na których mia budowa si póniejszy

mistycyzm Sowackiego, tkwiy ju w zaraniu w tych cza-

-
6*
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sach, gdy do przyjcia nauki mistrza Andrzeja trzeba byo
u Sowackiego jeszcze dwu penych lat ycia i wysików du-

cha, i e skonnoci Juliusza w tym kierunku sowa Krasi-

skiego mogy jedynie podsyca.

Z wszystkich bowiem ludzi, którzy oddziaali w jaki-

kolwiek sposób na bieg ycia i rozwój linii twórczoci u So-
wackiego, staje nam zaraz po matce i Spitznaglu — Kra-

siski. Lecz gdy wpyw pierwszej pyn ze róda wspólnej

krwi i owiany by przez cae ycie poety obokiem wspól-

nego obojgu marzycielstwa , którego podstaw bya mio
matki i syna, gdy o wpywie Spitznagla moemy mówi tylko

na podstawie danych bardzo nielicznych a nadto jednostron-

nych i zabarwionych tsknot do wspólnych wspomnie mo-
doci — to wpyw Krasiskiego jest bardziej uchwytny, przy-

pada na lata dojrzaoci umysowej i zenitu si twórczych

u Sowackiego, a polega na naturalnej przewadze rozumu

i refleksyi nad rozgorza wyobrani.
Nie mam zamiaru przedstawia szczegóowo rozwoju

i wzajemnego wpywu dwu Wenedów. Podkreli ju ten fakt

dobitnie, chocia nie rozwin w niektórych szczegóach

Tretiak. Dla nas stosunek obu poetów nabiera wielkiej wagi

z t chwil, gdy po smutnych latach amania si ze wiatem
podda si Sowacki prawie e pod wodzostwo duchowe Kra-

siskiego, bdzie widzia w nim nietylko powiernika swych

myli, lecz szuka równie u niego tych myli stwierdzenia.

Tak barw przybraa przyja poetów wanie w r. 1840,

w epoce dla ycia i twórczoci Sowackiego najbardziej

brzemiennej, a stan ten nie zmieni si odtd przez czas

duszy, mimo e drogi ducha obydwu Wenedów bd si
rozdzielay coraz bardziej. Gdy wic na czas najwikszego

rozkwitu przyjani obu poetów przypada chylenie si So-
wackiego, z dnia na dzie coraz wyraniejsze, ku mistycyz-

mowi, by ostatecznie popa w objcia Towiaskiego, przeto

wpyw Krasiskiego bdzie siga równie w t dziedzin
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dróg- duchowych Juliusza ; równie w zakresie nowych prawd

objawionych bdzie Sowacki szuka rozwizania wtpliwoci

i potwierdzenia objawie wasnych u przyjaciela, modszego
wprawdzie laty, lecz starszego dowiadczeniem ycia i zrówno-

waeniem myli. Jaka bya w tym wzgldzie rola Krasiskiego —
pokazuj nam jego listy, gdzie na tle zagadnie o powoaniu

poezyi i poetów, wywntrza, niedomówie i przekaza na

temat stosunku Sowackiego do p. Bobrowej, jest zupenie

widoczne to mistyczne formowanie si ducha poety pod rk
i ciarem wywodów Krasiskiego.

Bya w tej ciekawej roli autora „Irydyona" jedna d-
no widoczna: ch oderwania przyjaciela od stóp dawnej

kochanki, a przynajmniej odjcia jego mioci tych cech

czysto wiatowych, jakie z wynurze Sowackiego o p. Bo-

browej nie zdoay ukry si przed okiem jej dawnego ko-

chanka ; bya ch skierowania go w stron bardziej duchow,
pokazania mu, e ponad ca sfer zagadnie yciowych

istnieje wiat inny, wikszy i szerszy, bardziej dla jego

poetyckich ramion odpowiedni, gdzie wród zamtu ducha

bdz te prawdy poetyckie, jakie tkwiy w duszy Juliusza,

a on nie móg ich sobie uwiadomi, skrystalizowa i prze-

dzierzgn w poetycki czyn. Std w listach Krasiskiego te

nage przeskoki od p. Bobrowej do wypowiedze si na

istot, zadania i cel poezyi, std okrelanie znaczenia wiary

w yciu czowieka, nauki o pokorze i dumie, wiedzenie ducha

na wyyny a odrywanie go od nizin, by przyjaciela „wyrwa
z melancholii, bo nie czas na ni teraz", by „nie traci y-
cia na ndzne zgryzoty, ale na wielkie gotowa si bóle,

a po nich na wielkie wzniesienie". „Bd mem z biaego
marmuru! Zrzu z piersi nogi Rubensowych Madonn, yj,
a gdy mnie ju nie bdzie, wspomnij o — mnie" s

). „Istota,

któr oczy twego ciaa ujrzay — pisa Krasiski jeszcze

16. marca 1841 r. — a na któr oczyma ju duszy by spoj-

rza oddawna, jest najsodsz, najlepsz, najszlachetniejsz
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z dusz, którym ten planeta jest czycem i mk cig...

Jej, nadewszystko teraz, przyjaznej, mzkiej, a jednak, e
tak powiem, siostrzanej rki potrzeba; bo zupenie mzka
do tylkoby palce te biae i mikkie przeamaa". A tuma-
czc si nastpnie, e nie przemawia przez niego „furiis agi-

tatus Orestes", bo jest teraz „cichy jak dzieci i martwy
jak trup", bo „gotuje si na mier, nie na mier ciaa,

ale na powtórn duszy", tej, „gdzie z niewidzialnoci zaczy-

naj powstawa owe krysztaki myli, czucia, natchnienia,

z których dugie, cakie zrastaj si struny harfy wewntrz-
nej w czowieku", dodawa: „Ale teraz, o poeto! nie do-

tykaj rany miertelnej, któr krew nasza si wylewa wiecz-

nie, a kropla po kropli, caa z nas wypynie, i w cudze

serca si wcieliwszy, nas samych bezywotnemi marami zo-

stawi! Nie pytaj si czemu, czemu inaczej brzmi ten sam
kruszec, gdy nacignity i nawizany do lutni, a inaczej,

gdy obrócony w kolej pod parowe powozy? Nie pytaj si,

czemu duszy twej mikko pooy si myl na chmurze,

gdy gaz ten sam, z którego wykwita chmura w niebiesiech,

tu na ziemi, w ska czarn i ostr opady, strcony, sku-

piony, rozkroi ci podróne stopy i wasn ci krwi omae ?

Od chwili fiat ux, o to samo cay si ten planeta pyta;

kto odpowie mu kiedy, ale nie dzisiaj jeszcze". I bezpo-

rednio potem tak dalej naucza przyjaciela : „Dla tego poezya

jest form najwysz rzeczywistoci wiata, jest najwzniolej-

szym ksztatem ycia, e róni si w swoich rozwizywaniach

od rozwizywa codziennych i potocznych: dla niej niema

lamazarnych przeciga si, ndznych odgrzewa, w niej

jest wieczne dopenianie si, a w ywotach naszych wieckich

nastpne niedopenianie si ! Poezya, gdzie powieje skrzydem,
tam musi albo na obraz ducha wiat ludzi urzdzi, i wtedy
bohater zwycia; albo musi z pogard porzuci ten wiat
guchy, niemy, lepy i wróci do siebie, do domu, do Boga

!

wtedy bohater albo idea umiera". To przerzucenie si wprost
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od „dotykania si rany miertelnej" do poezyi jako realizacyi

wiata i ycia wskazuje jasno, w jakim kierunku szed wpyw
Krasiskiego, gdy przyjaciel spowiada si przed nim ze swych

uczu ku pani Bobrowej.

Jednak listu tego Sowacki nie zrozumia i zrozumie

nie móg. W sowach Krasiskiego widzia tylko jakby uta-

jon zazdro dawnego kochanka, nie przeczuwa nato-

miast zupenie stanu jego duszy, czego list z 16. marca

1841 r. by odbiciem. Krasiski znajdowa si w tym wanie
czasie w stadyum wytwarzania w sobie pogldu, którego

pocztkiem byy ju „Trzy myli Ligenzy", uwieczeniem za
ostatecznem mia by „Przedwit" ; wyraz temu da dopiero

w jednym z póniejszych listów do Sowackiego (zdaje si

z kwietnia lub maja 1842 r.), listu, który nas nie doszed,

o czem jednak dnia 15. lipca 1842 r. pisa z Parya So-

wacki do p. Bobrowej, e jest to „apokalipsa przyszoci,

idea, która tu ju stworzya piorunowy obok nad bkitnem
niebem paryskiem, która ma kapana, sugi, proroctwa stra-

szliwie speniajce si ju teraz i straszliwiej jeszcze groce
przyszoci" *). Rozwinicie tej apokalipsy przyszoci byo
dopiero w licie Krasiskiego z ostatnich dni grudnia 1842 r.

lub pierwszych stycznia 1843 r., którego równie nie mamy,

lecz odpowied na zachowaa si w licie Juliusza z 17. sty-

cznia 1843 r.
5
). Byo to ju póniejsze stadyum tej wzajemnej

ewolucyi pogldów, polegajcej na listownej wymianie myli,

opartej jednak na zupenie rónych przesankach i z grubym

podkadem nieporozumienia, przynajmniej ze strony Sowac-
kiego.

Z dwu bowiem zupenie rónych róde pyny prze-

konania obudwu poetów, na zewntrz pozornie tak zgodne,

w rzeczywistoci jednak zupenie róne. Myli Krasiskiego

byy odbiciem pewnych ogniw duchowego przeobraenia,

które powiodo go do idei „Przedwitu" — ostatecznym wy-

nikiem pogldów Sowackiego byo przystpienie do nauki
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Towiaskiego. Krasiski pisa do przyjaciela: „W duchu

masz Boga, za sob Boga, przed sob w dniach przyszoci

Boga, wierzysz w to, czujesz to, a dzi i jutro i przez cig
cay dni twoich ziemskich bdziesz czowiekiem, to jest anio-

em walczcym z przeznaczeniem wszechmocnem na dzisiaj,

cho w przeznaczeniu tego obecnego przeznaczenia jest, e
musi zagin jak baka mydlana, co pryska, jak masa, której

nigdy nie byo" ;
gosi, e „czowiek... winien by anioem,

winien czu si boskim i dy, odepchnwszy podo
wszelk, w wzniolejsze okrgi" 6

), bo pragn wytumaczy
si przed nim, dlaczego w te wzniolejsze okrgi chce go

oderwa od ziemskiej mioci ku p. Bobrowej. Sowacki

za w chwili, gdy go ten list doszed, pisa do Niedwiec-

kiego pod wpywem wiadomoci o mierci Niemcewicza:

„I ja wkrótce poo si jak on, ale bez pokoju, jaki daje

ycie dugie i dobrze spdzone..." 7
), a w sowach Krasi-

skiego widzia oddwiki swych wasnych stanów duchowych,

jakim da wyraz w listach poprzednich, stanów ogromnego

napicia, wywoanego stosunkiem do p. Bobrowej^ poczu-

ciem twórczej niemocy po napisaniu Beniowskiego, brakiem

wiary w siebie samego. Równoczenie za myl, e „czo-

wiek... winien by anioem", zaznaczon w licie Krasiskiego

tak dobitnie, lecz wynik z zaoenia zupenie odmiennego,

przyjmie Sowacki za swoj wasn i uczyni czci skadow
pierwszych dreszczów towianizmu, a prac w tym kierunku

celem swej „suby na ordynansie Boga" 8
).

II.

Z podanej powyej wymiany myli obydwu poetów wy-

nika jasno, e wpyw Krasiskiego na twórc Beniowskiego

móg dziaa jedynie pobudzajco, a nie odpychajco na kry-

stalizowanie si pierwszych zarodów mistycyzmu, a tem sa-
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raem na przygotowanie do przyjcia doktryny Towiaskiego,

jakkolwiek dziaa w tym kierunku bezwiednie.

Byy to dwie równolege myli rozumowa, prace dwu

mózgów i duchów, oddalone przestrzeni Rzymu lub Mo-

nachium od Frankfurtu lub Parya, które jednak mimo swej

równolegoci stykay si w pewnych punktach wspólnych,

chocia w rzeczywistoci stycznych nie powinny byy mie
adnych. Cay ciar oddziaywania lea po stronie Krasi-

skiego, choncym by Sowacki. Jak ciekawie ukadaa si

dalsza na ten sam temat wymiana myli, proces poddawania

zagadnie z zakresu duchowej natury czowieka, ich pojmo-

wania i przetwarzania — zobaczymy natychmiast.

Do tej pory mielimy same mgawice, pierwsze ziarna,

których istnienie trzeba byo dopiero wyczuwa, obecnie zja-

wiaj si ju pierwsze byski. Mgawica bya wspólnot

obydwu Wenedów, z niej wyania si zróniczkowanie: Kra-

siskiego w kierunku Przedwitu, Sowackiego ku Towia-
skiemu.

Ju 18. czerwca 1841 r. pisa Krasiski: „Dziwna te
pora: czy uwierzysz, e woskie niebo zniemczao, ni wiosny,

ni lata nie widzielimy, wci bure chmury, zimno, plusk,

deszcz, boto; planeta chodnieje, planeta choruje. Dobrze

umiera, ale le jest by modym w takim zbiegu okolicznoci

kosmicznych. Coraz si bardziej wszystko anhelluje, od bie-

guna do bieguna rozszerza si biae widmo Anhella i zas-

pia ziemi przez równik przechodzc: gwiazdy w górze ga-

sn, w dole widn kwiaty, wyschn zdroje i róda wreszcie,

splenieje morze, ognie pogasn, bdzie ciemno przepo-

wiedziana przez Byrona 1 Spotka si dwóch wrogów przy

lampie palcej si przed Madonn, przy ostatniej iskrze na

ziemi poznaj si i zabij si" 9
). Apokaliptyczna groza, jak

zawar Krasiski w tych wierszach, nie pozostaa bez wpywu;
echa jej znajdziemy we fragmentach VI pieni Beniowskiego,

która— jak przypuszczam — powstawaa w czasie, gdy list
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ten doszed do rk twórcy tego poematu. Jednak list ten za-

ciekawia nas z innego powodu ; cytowany ustp mia by
dowodem tezy, e „wiat sprzecznociami stoi", e „mona
kilka razy przed ostatecznym kocem martwie i odywa
na ziemi", mia by odpowiedzi na ale Sowackiego, e
„omdla". „Bóg tylko jeden dotyka si umarych i wskrzesza

ich... — pisa Krasiski. I ja tak zginem, i ty teraz w taki

sposób omdlae". „Szczliwi gupcy i durnie i nikczemni

wszelkiego gatunku, bo ich królestwo ziemskiem, a nam nie-

bieskiego czeka trzeba". Wskazania, jakie dawa Krasiski

przyjacielowi, który, oderwawszy si od boku pani Bobro-

wej, rzuci wanie Frankfurt i powróci do Parya, zmierzay

ju wprost ku temu, by szuka podwignicia z upadku na

drodze duchowego wzniesienia. I aby tern silniej poprze
idea nowego ycia, do osignicia którego wzywa przyja-

ciela, uderzy Krasiski w strun dla niego najtkliwsz i pod-

stawow w jego dotychczasowej harfie, w „pragnienie wieczne

sawy i wielkoci". „Wiesz, co pieko ? — pyta. To nuda

w niebie, to pragnienie wieczne sawy i wielkoci ród de-

mokratycznego tumu zbawionych i wybranych, witych
i anioów. Ta sama chwaa, to samo dobro : jednym niebem,

drugim bdzie piekem ! Lecz darmo, gdzie pyn fale, tam

ponios nas ; my idziemy dalej a pieni nasze krzepn i zo-

staj z tyu jak baba owa w solny posg przemieniona za

to, e chciaa boskiemu dzieu zniszczenia si przypatrze.

I nam i pieniom naszym take si dostao : patrze na same

dziea gniewu i zaguby. Bd zdrów— koczy — czem zdo-

asz, krzep si i nie daj...". Straszna, wiekom i ludzkoci* na

przykad dana, ona biblijnego Lota miaa by przykadem

równie dla Sowackiego, by nie przeciwdziaa fali ycia

i opatrznociowemu pierwiastkowi Boga w dziejach wiata,

owszem by zwróci si ku nim. Myli te wywodzi Krasiski

z podstaw kosmicznych, z bahego pozornie powodu, „e
woskie niebo zniemczao"; odpowiada w nich jednak prze-
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dziwnie na skryte echa, jakie gucho odbrzmieway w tem

wszystkiem, co móg wyczyta z listów Sowackiego.

Sowa Krasiskiego pady jak kropla wody na wysch
i spragnion ddu gleb,. Reakcya duchowa, jak wywoao
niepomylne uksztatowanie si stosunku do p. Bobrowej,

poczone z wyjazdem z Frankfurtu, i wspomniany ju po-

przednio upadek ducha, wkraczajcy w wyobrani poety a
w niemoc twórcz, jak przyniós ze sob Beniowski — gdy
poczcie jego a wyjcie na wiat przypado na dwa cakiem

odmienne stany psychologiczne jego twórcy — sprawiy, e
Sowacki myl Krasiskiego wchon jak zmczona, posuch

ziemia.

Ogromnie ciekawie odbi si ten przejciowy stan du-

cha w listach poety do matki ; dwa listy chronologiczne sobie

najblisze odzwierciedliy przejcie od tryumfatorskiego tonu

ycia do zwrotu ku Bogu. W licie bowiem, który by pi-

sany bezporednio po rzuceniu' p. Bobrowej w Frankfurcie

i powrocie do Parya, czytamy: „Serce moje, dugo zimne

i ostyge, doznao teraz, e jeszcze moe wionianem oddy-

cha powietrzem ; charakter mój, zimny tak dugo, zacz
mi znów figle pata. Szalaem, kochaem si, lataem za

mar szczcia w róne strony, pakaem, miaem si jak

czowiek szczliwy, yem...." 10
). Nastpnie opowiada matce

o sprawie niedoszego pojedynku.

Na to stadyum duchowego nastroju przypad list Kra-

siskiego, a w nim wprowadzenie nauki, e „przed ostatecz-

nym kocem mona kilka razy martwie i odywa na ziemi".

W licie, który niema wprawdzie cile oznaczonej daty, lecz

jest — co pewne — poprzedniemu najbliszy i przypada na

miesice rodkowe r. 1841 (zapewne sierpie lub wrzesie),

tak przedstawia Sowacki matce obraz swej duszy: „Napisa-

em ci list weselszy ni dawniej i rozjaniem nieco pociech
ustronne ycie twoje; teraz gdyby mi trzeba byo wytuma-
czy, dlaczego mi lepiej na tym wiecie dzi ni wczora, nie
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umiabym wcale tego uczyni... S lata napenione nud
i trosk, w których si, czowiekowi zdaje, e przebywa pu-

styni ; nic mu wtenczas w por nie przychodzi, dobro kade
na ze si obraca, usiowanie adne skutku nie bierze. S to

lata denia, gorczki, podróy, upragnie, zachce, bólu,

ze sowem i bezsenne lata... Lecz nagle, jeeli Bóg nam
sprzyja, uczuwamy, e wszystko si odmienia, e ycie staje

si peniejszem..." 11
). Zaznaczywszy dalej, e przyczyny tej we-

wntrznej zmiany poda nie umie, „bo, rozwaywszy rzeczy,

nic dla mnie bardzo szczliwego nie zdarzyo si", powiada

:

„Jestem, jak zawsze do samotny, pracuj, dumam, ale ta

czczo jaka, która mi prace moje i dumania obrzydzaa,

znikna... Widz, e mnie Bóg nie zapomnia w niebie, i to

mi daje dziwnie dumn spokojno".

To, w czem Sowacki gotów by widzie nawet fatali-

styczne poniekd zrzdzenie losu, byo niczem innem, tylko

magicznym wpywem sów w licie Krasiskiego. Pod rk
przyjaciela urabia si w poecie ten stan ducha, który wy-

twarza podcielisko dla przyjcia w rok niespena potem

nauki Towiaskiego, urabia si zupenie bezwiednie, narazie

w formie kiekujcych ziaren mistycyzmu. Pierwiastek tajem-

niczoci apokaliptycznej i uroczystego namaszczenia, w jakie

Krasiski stroi swe wywody, by podstaw siy ich oddzia-

ywania na Sowackiego. Ogóln kanw, na której znaczy

si ten mglisty proces duchowy, by wci stosunek do

p. Bobrowej ; wszystkie roztrzsania znajdyway w nim punkt

wyjcia. Lecz, gdy ten stan dozna zmiany, a momentem
zwrotnym jest tu wyjazd Sowackiego z Frankfurtu, stosu-

nek dwu czynników skadowych w dotychczasowej kore-

spondencyi Wenedów zmienia si zupenie: p. Bobrowa scho-

dzi na plan drugi, a to, co dotd byo jedynie w listach

okras, staje si zagadnieniem.

Forma stosunku do p. Bobrowej bya ze strony So-

wackiego na przyszo prawie e ustalona z chwil wyjazdu
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z Frankfurtu. ar uczucia min, zostaa marzycielska tsknota,

która w yciu poety bdzie si przewija a do r. 1844,

oprawna ju w ramy czysto duchowe. Sowacki przeszed

pieko wewntrzne, lecz wyszed z ognia zwycizc. W pierw-

szych chwilach zwrócenia na nowe tory widzimy jakby jeszcze

jakie mocowanie si poety, walk ducha z jego powok,
ale ostatecznie zwyciyo wezwanie, jakie stawia przyjacie-

lowi Krasiski w licie, który doszed Sowackiego w mie-

sicu maju r. 1841, t. j. wanie w tym czasie, gdy poeta

w Frankfurcie szala u stóp kochanki. „Szlachetn si du-

sz urodzi, masz krysztaow natur, biay marmur nie gips

wchodzi w skad koci twoich... A zatem raz jeszcze po-

wiadam ci, zbaw, jeli moesz, niech pajki, limaki, szersze-

nie, we, skorpiony, niech wszelkie plugastwo stworzenia nie

przyprze si do anioa obkanego i w chwili rozpacznej nie

powiezie go do kauy piekielnej" 12
). „Krysztaowa natura",

jak od samego pocztku wymiany myli na temat p. Bobro-

wej stara si Krasiski obudzi w autorze „Beniowskiego",

wzia gór; byo to pierwsze wielkie zwycistwo, jakie od-

niós przyjaciel nad przyjacielem, pierwszy tryumf jego du-

chowego wodzostwa. W stosunku do p. Bobrowej zostaa

u Sowackiego przyja, mina mio; zostaa dobra, ser-

deczna znajoma, zgina bezpowrotnie kochanka.

Ten stan rzeczy znajdujemy ju w licie z 16. czerwca

tego roku, zawierajcym opis niedoszego pojedynku z Ro-

pelewskim; jak bliski jest ten list czasowo wszystkim sza-

lestwom poety za kochank, tak rónym jest co do swego
nastroju i tonu od tego aru ognia i iskier namitnej mio-
ci, jaka bia nawet w odpowiedziach Krasiskiego. „.... zawsze

Pani mieszasz si teraz do wszystkich spraw moich — myl
o Pani jest zwierciadem dla ducha mojego i duch mój musi

by takim, aby si w nim zawsze bez wstydu móg przejrze" 13
).

To pierwsza pobudka do odwrotu i bysk nowej ery

ycia. Na to to pado dziwne, wizyonerskie i apokaliptyczne
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zarazem wiato — jakie niós ze sob list Krasiskiego

z 18. czerwca — o czem mówilimy poprzednio — list o mar-

twieniu i odywaniu na ziemi.

Nie moemy dalej chwyta nici, która wioda nas dotd
w ledzeniu przyjani obydwu poetów. Rwie si ten cznik,

brak ogniw besporednich, mamy jedynie wiksze wzy.
Nie dostarcza nam równie danych korespondencya z matk,
dziwnie w tym wanie czasie gucha i uboga w to wszystko,

co mogoby posuy nam — bodaj w dalekiej mierze i ogól-

nie— do odzwierciedlenia ewolucyi duchowej poety. Jest to

jakby cisza przed burz, przed dniem 2. sierpnia 1842 r.,

w którym doniesie matce, e „wiele nadziei zwidych Boa
mio i aska oywia we mnie... otoczy mnie krg ludzi

kochajcych, kosztuj nowego stanu duszy, zdaje si bogo-
sawiestwo Boe jest nademn" u

).

Raz jeszcze miaa powróci fala szalonej mioci do p.

Bobrowej ; wrócia chwila wzmoenia wszystkich wadz ducha

i poczucie zadranitej mioci wasnej, raz jeszcze stan
obraz kochanki przed oczyma Sowackiego; a tej powrotnej

fali towarzyszy al do przyjaciela jakby za straconem szcz-

ciem, za trud poniesiony w walce ducha
;
jednak bya to

ju tylko psychologiczna reakcya, cakiem naturalna, grom

ostatni po burzy na wypogodzonem ju niebie. Objawem
tego by list do Krasiskiego, nieznany nam bliej, z ostat-

nich dni wrzenia tego pamitnego dla poety r. 1841, a w nim

wyrzuty i skargi, al i rozpacz, jak to moemy wnosi z sil-

nej i stanowczej a rychej bardzo odpowiedzi Zygmunta.

Byy w tym licie take jakie strofy osobiste o pani Bo-

browej, które „rzutna — jak pisa Krasiski — fala krwi

przyniosa" ; musiay one by mocno bolce , skoro nat-

chnienie, które je dyktowao, nazwa Krasiski ,,fal nie-

przezorn, ufn w miosierdzie ludzkie". Jednak stan ten nie

trwa dugo. W mniemaniu tern utwierdza mnie fakt, e dra-

mat, który rodzi si w tym samym czasie, „Fantazy", po-
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zosta w stanie tak niewykoczonym, e moemy go uwaa
jedynie za pierwszy rzut poetyckiej rki. Ze by ten dramat

wyrazem bardzo chwilowego nastroju, e pointa jego nie

bya wynikiem jakiego ustalonego procesu duchowego, lecz

odruchem tylko, odpowiednim dwom strofom w licie do

Krasiskiego — zdaje mi si bardzo prawdopodobne ; std

szukabym czasu jego powstania w tych miesicach: lipcu,

sierpniu lub wrzeniu r. 1841. Lecz list Sowackiego spotka

si z odpowiedzi tak siln, a zarazem tak z gbi duszy

wynik, e podobnej grozy sowa nie atwo znale nawet

w prozie Krasiskiego. „Przyjaciel w tej chwili caem ser-

cem si do ciebie odzywa. Chciabym Ci przycisn do

serca i wla w ciebie pogrobow mdro tych piersi moich...

Czara szczcia pknie wam w doniach za pierwszem dotkni-

ciem i rozleje si na strugi trucizny 1 Na przeklestwach ko-
czy bdziecie ten gorzki dramat... pamitaj, e ci przepo-

wiadam, jeli pójdziesz drog szau, e serce twoje dokótem

bdzie, w czem niedokóte dotd, a sia ducha twego zmniej-

szy si o skrzydo jedno..." 15
).

Odpowied Krasiskiego zrobia swoje. Pod jej si
ugi si duch poety i popad w niemoc, która bya wyni-

kiem dwu odmiennych czynników, rcych jego dusz—
dumy i pokory. Stosunek do Bobrowej nalea ju do y-
ciowej przeszoci, zostay tylko echa.

Moemy stwierdzi, e faza psychologiczna — o której

mówimy — trwaa u Sowackiego wzgldnie dugo. W licie

bowiem Krasiskiego z 27. padziernika czytamy: „O Julu!

ja wiem, e to ci wiele smutku rzucio do serca i moe
wiele si na czas jaki odebrao. Szkoda ciebie, by z takiego

zadranicia mia si rozrani i osabn, otrznij si... duszy

twej nie kad pod stopy anioów Rubensowych, daj im rk,
opiekuj si nimi, ycz im dobrze, bd im bratem, ale nie

konaj dla nich; bo twój grób po takowej mierci nie po-

rósby w bluszcze niemiertelne... a o to idzie, by na grobie
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sta krzy w laury oplecion, nie kwiateczki rosy..." lf>
). Stan

ten jednak trwa dalej
;
posyajc matce podobizn medalionu

pisze Sowacki 10. listopada tego roku, e medalion ten ma
„szemra jej o znikomoci wszelkiego szczcia na ziemi" 17

),

a jeszcze w licie z 28. lutego 1842 r. chce Krasiski „wyr-

wa przyjaciela z melancholii" i wzywa go, „by nie traci

ycia na ndzne zgryzoty, lecz na wielkie gotowa si bóle... 18
).

Pod urokiem p. Bobrowej pozostawa Sowacki jeszcze

do dugo. Uzdrowienie z choroby miosnej przypado

u poety na czas obudzenia si nastroju religijnego i przera-

dzania si tego nastroju w pierwsze drgnicia mistycyzmu,

na które padaa nauka Towiaskiego. Ze ewolucya duchowa,

jaka dokonywaa si w tym czasie w Sowackim, sza w kie-

runku odwrotnym do rozwoju najbardziej yciowego stosunku

poety — mioci ku p. Bobrowej — to pewne. Im bardziej ten

stosunek si rozlunia, im bardziej nikn w nim wszelkie

znamiona mioci ziemskiej, tem bardziej wzmagaj si lady

drogi, jak przechodzi duch poety w kierunku swego wa-
snego rozwoju a wyemancypowania si z pod przewagi ciaa.

Praca ta jednak odbywaa si ze strony Sowackiego z wielk

ofiar, z wielk abnegacy wasnego ja, zarówno jako czo-

wieka, jak i jako poety. Krasiski by tym, który go, jak

widzielimy, wprowadzi na t drog, on te by opiekunem

przy poczynaniu si nowej ery ycia. Bole po p. Bobrowej

u Sowackiego jeszcze trway. Mia je list z padziernika

1841 r., miay i nastpne, na które odpowied mamy w li-

stach Krasiskiego z 27. padziernika 1841 r., 28. lutego

i 26. marca 1842 r. Lecz z kart tych odpowiedzi, wród
uwag powiconych ju innej sprawie, pod której ciarem
padaa w tym czasie w gruzy dusza Krasiskiego — konaniu

i mierci Danielewicza— moemy wyczu, jak odmienny jest

ju zwizek Sowackiego z p. Bobrow, jak inn przybra

barw. Po wezwaniu w licie z 28. lutego 1842 r., by przy-

jaciel „zrzuci z piersi nogi Rubensowych Madonn", gdy zda-
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wao si Sowackiemu, e pomidzy nim a p. Bobrow sta-

na dawna jej mio ku Krasiskiemu i ta bya przyczyn

jego sercowej niedoli, odpowiada przyjacielowi w licie

z 26. marca na pytanie : „czego dam od ciebie i od niej
:"

„od ciebie, by mi dotrwa w przyjani tak, jak ja tobie,

a kiedy chwila taka si zdarzy, by tak! Od niej za... nic

zupenie, chyba spokoju". Ta chwila taka — to byo nic

innego, jak nieme, lakoniczne okrelenie zawrotnej drogi

ludzkiego ducha, która jasno stawaa przed oczyma Krasi-

skiego, gdy pisa ów list w obliczu mierci Danielewicza,

który by jego „drug ducha wasnego poow", tego

samego Danielewicza, „co po Kolizeum przed rokiem jeszcze

z nim si przechadza i gdy ksiyc wschodzi, o niemier-

telnoci duszy— oni obaj — patrzc w gwiazdy i luciole mó-

wili". Lecz na tem nie koniec. W licie tym bowiem, nawet

pod groz faktu, jakim byo powolne konanie Danielewicza,

poucza Krasiski, e w stosunku do kobiety, chociaby sia

magnetyczna pamici, jest ju nieszczciem. W okreleniu

tem bra Krasiski przykad z siebie samego; bo w cigej
pamici p. Bobrowej, skierowanej ku niemu, zachodzio „co
magnetycznego" ; lecz pragn zarazem wywie z tego ogóln
nauk dla przyjaciela, e „straszne s te mioci, gdzie ma-

gnetyzm dziaa, bo lepe jak los, jak ironia gorzkie i nie-

szczliwe jak nieszczcie" 19
). W sowach tych Krasiski

utrwala ju jedynie ten wpyw, jaki potrafi wywrze na

przyjaciela w caym jego stosunku do p. Bobrowej.

Zwycistwo ducha byo wic zupene ; droga nowego y-
cia, okupiona tak wielk walk obydwu Wenedów, zakwitaa

kwieciem dla tego, który przez dugi czas broni si, nim

na ni wstpi. Nie potrzeba wiele, bo w dwa przeszo mie-

sice potem, a Sowacki rzuci koci w swym dotychczaso-

wym stosunku do p. Bobrowej. Nie egna jej ju nawet

przy odjedzie z Parya, lecz za odjedajc sa sowa po-

egnania, które daj nam znakomity obraz, jak wielk prze-

Wród romantyków. n
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strze w kierunku wasnego uduchowienia przeby poeta,

sowa, w których czujemy wo i syszymy dwiki tego

wszystkiego, co w formie wzkaza, jków bagalnych, zakl
i nauk mdroci yciowej przewijao si we wszystkich listach

Krasiskiego na temat mioci przyjaciela. „Oto egnam Pa-

ni—pisa Sowacki.— Nic w mojem sercu niema, coby si mo-

go przyda Pani, owszem, wszystko moe odwiodoby J od

egoizmu, od szczcia... Jam cign za Pani dawny jk prze-

szoci, ze mn do salonu wchodzia wie, wspomnienie, bole
dawna. A iem, ja osobicie, jako rodkowy kamie, cierpia,

tego trudno zliczy, i tej nuty moe nigdy Pani midzy ró-

nemi tonami wspomnie nie znajdziesz. Lepiej wic, e si

rozstaniemy, e ja znikn, jak gdybym nigdy nie egzysto-

wa, nigdy nie y. Wszystko zniknie ! i wszystko si znaj-

dzie w onie Boem, ale biada ludziom, co nie zrywaj prdko

ostatnich bolcych acuchów. Znikajmy wic, abymy si

odnaleli../' 20
).

I „na ostatni pamitk, jakby y jeszcze", improwi-

zowa poeta swej kochance ostatni pie, która dla niej

bya, pie zoon z uczucia alu i mioci, szalestwa i roz-

paczy, dawnych ogni i nowego pokoju ducha, a wyznawa

w niej, e oko jego, niedawno na jej widok zami zalane,

dzi jest suche. Nie móg pocign kochanki w wir wa-

snego ducha, nie móg jej „przeanieli", jak si^ sam w anioa

przemienia, wic rozstaje si z ni, egna j do „janiejszych

i wywietlonych czasów"

:

Co do mnie — wiem ja, jak to praca pusta

Serce kobiece na czas przeanieli! —
Dlatego odtd — wiecznie zamkn usta,

I wol nie by z Pani— ni zgon dzieli.

Zanadto wiele ech, zbyt jest widoczne w tem poe-

gnaniu dotknicie rki Krasiskiego, by poddawa je do-

kadniejszej analizie. Moemy krótko zaznaczy, e w sowach
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swego listu i w tendencyi mylowej wiersza „Do pani Joanny

Bobrowej" wciela wprost Sowacki w czyn ten program, jaki

Krasiski znaczy mu w swych listach. Spostrzeg poeta,

e w stosunku do p. Bobrowej by „rodkowym kamieniem",

wyznawa, e j „kocha, ale szanuje" — jak mu ongi pisa

Krasiski, „zrzuci z piersi nogi Rubensowych Madonn",

uwierzy, „e straszna ta mio, która jak magnetyzm dziaa"

i e „przed ostatecznym kocem mona martwie i odywa
na ziemi", sprawdza sam na sobie powiewne do niedawna

sowa, „e ma krysztaow natur" i e „czowiek winien by
anioem", stwierdza, e nie wolno „traci ycia na ndzne
zgryzoty, ale gotowa si na wielkie bóle" i wskazywa ko-

chance t drog, jak jemu samemu bardzo niedawno po-

kaza przyjaciel — „ono Boga". List ten, gdyby móg go
by Krasiski przeczyta, byby mu dowiód, e nigdy moe
nie sprawdzia si bardziej myl, któr w jednym z listów

podsun przyjacielowi, e poezya jest realizacy ycia i e
ponad ca sfer jej dziaania stoi poetycki czyn.

Wiersz „Do Joanny Bobrowej", poza swem znaczeniem

dla historyi stosunków Sowackiego z Krasiskim i wzajem-

nego wpywu obydwu poetów na siebie, rzuca równie cie-

kawe wiato na najbardziej nieuchwytne linie psychiki two-

rzenia, wykazujc, jak geniusz fantazyi owin si okoo ge-

niusza myli, przetwarzajc motyw wasnego ycia na podka-
dzie ewolucyi ducha, dokonanej pod wpywem obcym.

III.

Na podstawie poddanych rozbiorowi wynurze w listach

obydwu poetów mona stwierdzi, e wpyw Krasiskiego na
Sowackiego w tej przeomowej dla naszego poety epoce,

poprzedzajcej jego przeobraenie duchowe — mniejsza o to,

czy nazwiemy je transfiguracy, czy towianizmem — siga
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ogromnie gboko i szed w kierunku dwojakim: pod 'dziaa-

niem tego wpywu ukada si bieg ycia poety w taki spo-

sób, e najwaniejsze w danej chwili dla niego zagadnienie

przybrao kierunek wskazany przez Krasiskiego ; nastpnie

za cay szereg pogldów Krasiskiego, poruszonych w li-

stach — a dotyczcych ogólnych podstaw ycia czyli ycio-

wej filozofii, rozwaa o Bogu jako ostatecznym celu ludz-

kiego ycia, zapatrywa na poezy i jej stosunek do ycia

i cel finalny — sta si duchow wasnoci Sowackiego,

który wchon je w siebie — w wikszoci nawet bezwie-

dnie — i przyj za swoje lub te przetworzy. Jako przy-

kad zapatrywa przejtych wprost moe nam posuy roz-

wizanie kwestyi z p. Bobrow, jako wzór za pogldów
przeksztaconych — wynurzenia Krasiskiego o koniecznoci

zmian w wiecie i epoce panowania ducha, które u autora

„Irydiona" wynikay z jego rozwaa filozoficznych i wpywu
apokalipsy, u Sowackiego za budziy drenia mistyczne i we-

szy w skad mistycznego pogldu, dla którego nauka To-

wiaskiego nie bya ju niczem nowem. Zdanie te, e So-
wacki by Towiaczykiem przed definitywnem przyjciem na-

uki Towiaskiego, nie jest paradoksem.

Tymczasem za stan ducha, jaki ogarn poet, na-

zywa on w licie do matki pisanym w kilkanacie dni po

rozstaniu si z p. Bobrow, „niewidzialn pomoc Boga",

a zarazem donosi: „Jakby po walce z ludmi odbytej uy-
wam pewnej spokojnoci i to mi si w umiechu maluje;

przez dugi czas z zacinionemi zbami i z ponurem czoem
gotowaem si do ycia, teraz yj... Musz ci take wyzna,

e moe trac wicej niby naleao, ale có robi... Bóg

dopomoe kiedy, jak bdzie potrzeba, i ludzie take nie

opuszcz. Taki ci daem obraz, wierz mi droga, e najszczer-

szy w kadem detalu" 21
).

Skd poczo si to nowe ycie, do którego przyzna-

wa si poeta przed matk?
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Nie byo ono wynikiem walki, stoczonej skutkiem Be-

niowskiego, bo ta ju mina, a poemat w pierwotnym po-

myle nalea ju dawno do przeszoci i kontynuacya jego

w dawnym duchu nie bya, jak to okazuj fragmenty pieni

VI i wykoczone rapsody dalsze, w zamiarze poety. Roz-

bieno ducha poety w tych wiosennych i letnich miesi-

cach r. 1842 odbije si równie na „Beniowskim". Ten „naj-

szczerszy w kadym' detalu" obraz, który da Sowacki matce

w licie z 16. maja by ju wynikiem nowego stanu ducha,

z czego poeta zdawa sobie jasno spraw
,
jak równie z tego,

e dotychczasowy Julek straci w stosunku do matki wiele.

Lune i rozrzucone w tym wzgldzie wiadomoci we wspom-

nianym licie byy tylko pierwsz zapowiedzi faktu, o któ-

rym doniesie Sowacki matce dopiero w dniu 2. sierpnia.

Takie samo stadyum rozbienoci duchowej, nieuchwytnej

jeszcze i nieskrystalizowanej ostatecznie, lecz zapowiadajcej

ju now epok w yciu Sowackiego, mamy w licie do p.

Bobrowej z dnia 3. czerwca t. r., penym mistycznych prze-

czu, lecz jeszcze w formie niejasnej mgawicy ducha: „Okna
Pani nadzwyczaj s smutne i puste, trotoar pod kocioem
z asfaltu ponie pod mojemi stopy, jak podoga piekielna.

Kolumny kocioa spogldaj na mnie litonie, a St. Magda-
lena, stojca na frontonieju zda si paka nie swoich, ale

moich grzechów. Bo naprawd grzesznyjestem i pokutujcy...

zosta si tylko po Pani wiat ducha, w którym teraz yj, nie

trcajc o nic ywego, a jednak cigle trcany przez co,
jak gdybym chodzi po grzbiecie torped elektrycznych..." 2%

).

Chocia poeta wyznawa, e jest „grzeszny i pokutu-

jcy," dodawa jednak pod koniec, e uwaa ten stan za

przejciowy, „e to minie". Lecz od tej chwili, tak niejasnej

i pozbawionej jeszcze rzeczywistych danych, na których pod-

stawie monaby sdzi o tem, co miao si wyoni z za-

mtu ducha, droga naprzód odbywa si u Sowackiego ju
w tempie przyspieszonym. List z 3. czerwca dowodzi, e
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p. Bobrowa, jako czynnik i epizod ycia poety, pocza si
jego organizacyi umysowej wciska si w wierzenia, jakie

poeta tworzy, chocia same wierzenia byy dotd w sferze

przygotowawczej, jakkolwiek bezporednio przed momentem
realizacyi.

W „trcaniu bowiem przez wiat ducha" ma równie

p. Bobrowa swoj rol ; rol t Sowacki okreli janiej w li-

cie, chronologicznie bardzo blizkim, bo pisanym zaledwie

w sze dni póniej (9. czerwca), który jednak w rozwoju

ducha poety, w drgniciach ostatnich, poprzedzajcych ju
bezporednio — bo w miesic póniej fakt ten mia miej-

sce — zwizanie si z Towiaskim, zaznacza stadyum dalsze.

Poeta zwiastuje p. Bobrowej nowy stan swego ducha, po-

niewa podniós „z ziemi czoo w prochu ju lecego czo-

wieka". A w unie tego nowego wiata, które zalao dusz
jego, jak inaczej widnieje posta dawnej kochanki serca.

„Gdyby Pani wiedziaa, jak oddalenie upiksza kady ton

gosu... jak mi tu sycha kady szept w jej domu ; kady
szelest sukni, jak echo, kadego jej kroku dochodzi do mnie

uroczyste, pod t kopu wityni zrujnowanej, pod któr
teraz siedz".

Atoli „kopua zrujnowanej wityni" nie wystarczaa

ju dla samego poety; pragn usadowi w niej równie t,

która t wityni zrujnowaa — to te pisa dalej: „Gdyby
Pani chciaa religijnie by troch dobr i litosn? — jak

wita, a jak atwa byaby ta praca". W sowach tych mu-

simy widzie pierwsz prób realizacyi, jak wykonywa duch

poety w swym nowym stanie, ch wprowadzenia pani Bo-

browej do wityni wasnego dumania. Zmieniy si wic role;

dawniej, rok jeszcze przedtem, ona kierowaa poet, on po-

jecha za ni do Frankfurtu; obecnie rol wasn narzuca

dawnej kierowniczce. „Ostatnia to moja skarga — pisa bez-

porednio dalej — bo mi ju wszystkie inne nie pomogy,
ostatnia i wiem, e próna. A jednak czuj, e sam winien
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jestem, e bya we mnie jaka sia nieuyta, jakie wojsko

duchów nie wyprowadzone do walki, jaki grom piorunowy,

który lea w sercu spokojnie, jaka gb nie odkryta, co
takiego, co musiaoby pokona, a czego si ja sam lkaem
wyprowadzi na jaw— i cz zimna, marmurowa, mojej na-

tury zwyciya". Czu wic Sowacki doskonale, e funda-

menty do wityni wznosi sam oddawna, e to, co w nim

zaszo obecnie, nie byo czem nowem, lecz obudzeniem

i spotgowaniem dawnych stanów duchowych i ich uwia-

domieniem na drodze naturalnej ewolucyi, podsycanej przez

czynniki zewntrzne. A pod sam koniec listu dawa poeta

obraz wasnych przej i chwyta moment, w którym si

znajdowa : „Teraz ju to wszystko jest za granicami wadzy
mojej i wiata mojego i coraz si bardziej odemnie oddala.

Ile razy, jeszcze tej zimy, te wszystkie moce burzyy si
we mnie i chciay wybuchn: teraz wieczny odpoczynek

sercu mojemu i niech wiato wiekuiste wieci mu — i na

ten cie cyprysowy, gdzie ono ley, spójrz czasem Pani

z umiechem, bo prawdziwie e w tym cieniu unosz si

gówki anioeczków, róom podobne, na gobich skrzyde-

kach i piewaj mi take pie, jakgdyby si moje lata

dziecinne budziy i znów przechodzi miay...".

To zakoczenie listu jest bardzo ciekawe; znajdujemy

w niem bowiem dwa zwroty, które naley podkreli w obra-

zie ewolucyi duchowej poety. Wyznawa sam, e serce jego

zamaro, to serce, na którego biciu opiera si Beniowski

i stosunek do p. Bobrowej, a które w „Testamencie" na-

zwie sercem dumnem. Byo ono nietylko w utworach i listach

z tego czasu wielokrotnie symbolem jego ycia, lecz rów-

nie symbolem poezyi. Przestao wic bi „serce dumne",

które byo podstaw ycia dotychczasowego, a w jego miej-

sce wstpio „serce biedne", jako wyraz wszystkich przej
duchowych, pene nieuchwytnych gbi i piorunowych gro-

mów. Z przeobraeniem w yciu przysza równie zmiana
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symbolu. Fakt drugi, dla poety znamienny, to lata dziecinne,

które w tej chwili napronych wadz ducha, z dziwn moc
budz si i staj mu przed oczyma. Wspomnia ju o nich

Sowacki w licie do matki z 16. maja w sowach: „Gdyby
ty, droga, wiedziaa, co ja tam ni niegdy w pokoiku moim

naprzeciwko wie St. Michalskich, jakie kochanki, jakie ko-

rony i wiece, jakie tysiczno-nocne wydarzenia i awantury

na wiecie ! Otó to wszystko teraz mi czsto obecno prze-

drzenia i czsto psuje rzeczywisto. Bo cho miaem pi-

kne chwile w yciu, ju mi nic tak nie byo cudownem, jak

moje dawne myl bkania si i wojae. To wszystko czyni

ten wiat czycem, nie niebem". Szczegó ten podkrelam

z tego wzgldu, e widz w nim pierwsze byski, otoczone

wprawdzie jeszcze pomrokami nocy, lecz ju przewietlajce,

przebyski czynnika, który wejdzie w formie dominujcej w skad

mistycznego pogldu Sowackiego, gdy w latach dziecistwa

bdzie widzia pierwsze, najwczeniejsze, rozwojowe stadya

swego ducha, czemu da wyraz w „Wykadzie nauki" i „Licie

J. N. Rembowskiego", a na którym oprze podstawow ide
Króla-Ducha w jego pierwotnym pomyle.

Z chwil, gdy Sowacki wysya swój list do p. Bo-

browej, by ju sam mistykiem w zupenoci ; ostateczne skry-

stalizowanie mistycznych pogldów i nadanie im odrbnej

barwy miao si dokona w miesic póniej pod rk To-

wiaskiego.

IV.

Dotychczasowe przedstawienie rzeczy wskazuje, e na

przyjcie nauki Towiaskiego by Sowacki przygotowany

doskonale i e — i to waniejsze — przyjmujc doktryn

mistrza wnosi do niej cay szereg pogldów wasnych, wy-

tworzonych samodzielnie drog powolnej ewolucyi. W tym
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stanie rzeczy widz wyjanienie dwóch faktów: 1) wyznania

poety, zoonego w wierszu „Tak mi Boe dopomó", e
„nowa idea wiary zmartwychwstaa w poecie w jednem by-

niciu" ; byniciem tem byo zetknicie si z Towiaskim,

który czynniki tkwice w duszy poety, lecz wywoane wród
warunków zupenie — Jak to widzielimy — odmiennych,

których duchem opiekuczym by w rzeczywistoci Krasi-

ski, potrafi uj w ramy wasnej doktryny i z ni pogodzi;

odegra wic Towiaski wobec Sowackiego rol podobn
do tej, jaka bya udziaem Krasiskiego w wytwarzaniu si

pogldów mistycznych Juliusza; 2) widz w tem przyczyn,

e Sowacki nie rzuci si w ramiona towianizmu bezwzgl-

dnie, jak to n. p. miao miejsce u Mickiewicza, i std cz-
no jego z doktryn bya bardziej luna a zerwanie atwiej-

sze. Stajc si Towiaczykiem bra od mistrza form i na-

zw, lecz zatrzymywa pogldy wasne, indywidualne, i do

nich dopiero przystosowywa prawdy towianizmu; podstaw
jednak wierze pozostawa mistycyzm wasny.

Listy do p. Bobrowej byy gównym materyaem, na

którego podkadzie mona byo bada powolne przeobrae-

nie Sowackiego a do chwili zetknicia si z Towiaskim.

Naley jednak przedewszystkiem zapyta, jak odbi si ten

cay proces duchowy w listach do Krasiskiego, którego

wpyw na formowanie si mistycznych zapatrywa Sowac-
kiego by bd co bd tak wybitny; obraz bowiem uzyskany

na tej drodze byby bez wtpienia bardziej wyrazisty i cie-

kawy. Wiadomo, e listy Sowackiego z tego czasu do au-

tora „Irydiona" nie dochoway si zupenie, i ju poprzednio

byem w przymusowem pooeniu rekonstruowa ich tre
na podstawie zachowanych odpowiedzi Krasiskiego 2S

). Atoli

w dalszem badaniu i ten sposób postpowania zawodzi.

Pierwszy list Sowackiego do przyjaciela mamy dopiero z daty

14. grudnia 1842 r., listy za Krasiskiego do Sowackiego
urywaj si ju z dniem 26. marca 1842 r., poczem mamy jesz-
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cze dwa, lecz ju póniejsze, bo z 26. stycznia i 12. kwietnia

1843 r. Brak wic korespondencyi z miesicy najwaniej-

szych i najciekawszych.

Nie ulega przecie wtpliwoci, e listowna wymiana

myli istniaa i na to s dowody 14
). Jestem nawet skonny

przypuci, e Sowacki powiadomi przyjaciela o fakcie

w swem yciu tak wanym, jak przystpienie do nauki mi-

strza. Do podobnego mniemania skania mnie cay dotychcza-

sowy charakter korespondencyi obu poetów i dwie wzmianki

w listach Krasiskiego do Adama Sotana.

Jeszcze w r. 1841 przy pierwszych ruchach towianizmu

na emigracyi donosi Sowacki Krasiskiemu o „mistycznych

waryatach" i „cudotwórcach." Wspomniaem o tem poprze-

dnio, tu za musz zaznaczy, e listy, w których poeta okre-

la przyjacielowi w tak krótkich a wyrazistych sowach pierw-

sze wystpienia Towiaczyków, nastpoway jeden po dru-

gim i dlatego w wyraeniach tych musimy widzie dwa pierw-

sze, najrychlejsze etapy zajcia si ze strony Sowackiego now
doktryn. Ze wymiana zda na temat Towiaskiego i sto-

sunku emigracyi do tego zwiastuna nowej prawdy trwaa da-

lej — jest pewne. Echo wiadomoci udzielanych w tym

wzgldzie przez Sowackiego twórcy „Irydiona" widz w dwu-

krotnem wypowiedzeniu si Krasiskiego o Towiaskim. I tak

w licie do Adama Sotana z 17. grudnia 1841 r., rozwaa-

jc prawd, objawion pod wpywem apokalipsy, „o cigem
odkupywaniu materyi przez powicenie si duchów naszych

i innych" i moliwo jej spenienia si, dochodzi Krasiski

do wyniku, „e si co zblia i stanie, bo Ojca Naszego

Niebieskiego ratunek, pomoc, sowo do nas, stao si nie-

dzownym warunkiem dalszego bytu naszego... A gdy si
objawi, pokae si by prostot prostoty, anielsko-prosto-

naturaln rzecz, któr zrozumiemy zaraz, która przylgnie do

nas jakby rzecz dawno ju znana, tylko zapomniana, która

wraca do pamici !... Teraz tylko si dowiemy co pi, co
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irzemie, co ni w okrgach natury; teraz zostan podane

iam sposoby, jak zastosowa i urzeczywistni w peni roz-

cazy Zbawiciela ! Przez tysic omset czterdzieci dwa lat

Dracowalimy, by si ich nauczy na pami ; teraz trzeba

zacz je wciela widomie w wiat...". Chocia dzi w so-

wach tych widzimy tylko jedn, bardzo ciekaw faz w ge-

nezie idei Przedwitu, przyzna jednak trzeba, e to „wi-

zanie na rok 1842" dla Sotana mogoby równie dobrze

wyj z ust Towiaskiego , tak dalece odpowiadao jego

nauce. Czu to doskonale sam Krasiski, bo natychmiast do-

dawa: „Nie myl, by to Towiaski lub Mickiewicz na mnie

wpywali ; to, to gupstwo wierutne. Nie, historyi rozwaga,

wiata rzymskiego analogia przed Chrystusem, wreszcie wa-
sne czucie, stan dzisiejszy rzeczy ka mi wierzy i spo-

dziewa si 86
).

List ten jest jednak dokumentem wagi niezwykej, bo

wyznanie samego Krasiskiego popiera twierdzenie, wypo-

wiedziane poprzednio, e pomidzy procesami duchowymi,

jakim ulegali w tym samym czasie obaj poeci, byo bardzo

wiele wspólnego, skoro take Krasiskiemu nasuno si po-

dobiestwo wasnych pogldów z nauk Towiaskiego i na-

wet broni si, by Sotan nie odnosi przypadkiem jego my-

li do tego róda. Wyznanie Krasiskiego upowania te—
wbrew dotychczasowym mniemaniom — do wyraenia zda-

nia, e wpyw jego na Sowackiego przez tre listów, w któ-

rych byy myli te same, co w licie do Sotana, dziaa je-

dynie pobudzajco na kiekowanie idei mistycznych i po-

wolne przysuwanie si ku Towiaskiemu, e móg tylko

twórc Beniowskiego na tej drodze utwierdza, nie za z niej

sprowadza. Byy w licie do Sotana take myli inne, które

uzasadniaj jeszcze bardziej to podobiestwo mistycznych

problemów Krasiskiego i Towiaskiego, a tern samem So-
wackiego. Mamy tu bowiem ca nauk o „duchu" — eby
j tak nazwa — mamy nawet witanie idei metampsychozy

:
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„niewidzialni, niedotkliwi, bez ciaa yjem, a yjem na ziemi

wród cia, na wiecie widomym i dotykalnym... w trumnie

przeylimy mier, po powierzchni ziemi tymczasem dusza

nasza si przechadzaa i przytomna bya wszystkim wielkim

sprawom wiata! Czy nie czujesz, e taki los, takie prze-

znaczenie, co ogromnie gbokiego w sobie zawiera; ale

co takiego, co raczej wyglda na przedcignienie czasów,

na zaryw z przyszego jakiego stanu wiata, dobrze niepo-

jtego a dotd, ani przez nas samych, ani przez inne na-

rody" 26
).

Gdy wród wspóczesnej emigracyi i ludzi zwizanych

z ide i osob Towiaskiego szukam jednostki, która moga
by informatorem Krasiskiego, oddalonego w tych czasach

o tyle mil od Parya, w tem wszystkiem, co w wiecie ducha

polskiego na emigracyi byo w danej chwili najwaniejszem,

t. j. gdy pytam, kto zdawa tak dokadnie spraw Krasi-

skiemu z pierwszych drgni towianizmu — to na podstawie

wniknicia w history duchowego rozwoju obydwu poetów

i wyników tego niezwykego stosunku, którego szlakami

szlimy przez dwa lata, musz t rol przypisa Sowackiemu,

a w nazwaniu przez Krasiskiego doktryny Towiaskiego

„gupstwem wierutnem" widz oddwik i echo „mistycznych

waryatów" i „cudotwórców" w licie Sowackiego.

Brak nam niestety danych historycznych, by przypusz-

czeniu temu nada cechy pewnoci ; nie jest jednak ono po-

zbawione podstaw. Mona bowiem stwierdzi, e role oby-

dwu Wenedów w ich duchowem przeobraeniu sploty si
w wze dziwnie wspólny, jakkolwiek zoony z dwu zupe-

nie rónych nici. Wspólno t wyczuwa Sowacki znakomi-

cie, identyfikujc stan wasnego ducha z duchowem podo-
em przyjaciela, jak mamy na to dowody w licie — o któ-

rym wspomniaem ju powyej — do p. Bobrowej z 15. lipca

1842 r., a zatem w trzy dni po zczeniu si z Towiaskim,

w licie, który musimy uwaa za zwiastowanie nowej epoki
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# yciu poety, gdy donosi w nim, e „tortura Jego sko-

;zona, bo zmartwychwsta" i ma w sobie moc wskrzeszania

duchów. O sobie za i o Krasiskim tak pisa: „wiat daje

si budzi, a my obaj zmczeni, stargani, na pó senni, nie

moemy si podnie zupenie, ani odrzuci przeszej poowy
nas samych... A gdybymy j nawet odrzucili, to jeszcze

straszniej i ciemniej bdzie nam w oczach serca naszego, al

przeszoci, niemoc zupena we wadzach passyonowanych,

serca podobne do czerepów zbitej porcelany saskiej, z kwiat-

kami tczowemi i pozot, ale ju nie podobne czarom caym
i urnom, w które kwiaty wkadaj. O! tak jest ze mn...

moe mniej gorzej z nim, ale pewna jest, e oba cierpimy.

Jeli wic Pani piszesz do którego z nas, prosz i zaklinam,

nie udawaj wesooci, ani cukruj sów swoich..." 27
). U So-

wackiego przemiana ta dokonaa si — jak to wyjania matce

w dwa tygodnie póniej — ze róda gbokiego, a to, co

si stao, podobne byo dla niego do snu i do marzenia

i „wytómaczonem by nie mogo..." 88
). My wiemy, e tem

„gbokiem ródem" by narazie Towiaski i e rola jego

wobec nowego wyznawcy zasadzaa si waciwie na ujciu

dawnych „snów i marze" poety i wtoczeniu ich w ramy

wasnej doktryny. Sowacki jednak tego tak nie odczuwa;

w Towiaskim ujrza „sug i kapana" idei boej, która, pena
apokaliptycznej grozy i napicia, tkwia w poecie oddawna,

widzia czowieka, który stwierdza i realizowa dla niego

wszystko, co od miesicy ju przepowiada mu Krasiski

o poczynaniu si nowej epoki ducha i subie boej na ziemi,

przejrza w mistrzu Andrzeju opatrznociowego ma Boga —
o jakim ongi donosi mu przyjaciel z „Villi Ró". Wic
uwierzy w niego i powsta z martwych, bo m ten „nie

sowy ani nauk, ale przyjciem swojem i zapowiedzeniem

sprawy boej ducha jego z wizów uwolni i przejciu w kra-

in wiedzy dopomóg" 29
). Uzna przeto posannictwo mistrza

i prosi „naród o uwag dla czowieka, który sowa te: e
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wszystko przez 3)ucha i dla Ducha stworzone jest, wyrzek-

szy, podobnie jak Kopernik, a wicej jeszcze, bo nie wiat

fizyczny, ale wiat wiedzy, na syntetyzmie zatrzyma i posta-

wi" 80
). Tak okrela znaczenie Towiaskiego sam Sowacki.

Nie dziw wic, e ugi si przed jego potg.

Z pokor teraz padam na kolana,

Abym wsta silnym Boga robotnikiem.

Gdy wstan — mój gos bdzie gosem Pana,

Mój krzyk — ojczyzny caej bdzie krzykiem,

Mój duch anioem, co wszystko przemoe.
Tak mi dopomó Chryste Panie Boe!

Skadajc wic w dzie po poznaniu mistrza takie wy-

znanie wiary poszed w sub nowego proroka.

Trudno przypuci, by donoszc ju 15. lipca p. Bo-

browej, a 2. sierpnia matce, o „rozwinitej w sobie idei no-

wej wiary", nie powiadomi o niej tego, z którym pod wzgl-

dem stanu duchowego w licie do p. Bobrowej si iden-

tyfikowa, a który faktycznie w objawieniu si tej idei w po-

ecie tak wybitn odegra rol — Zygmunta Krasiskiego.

W korespondencyi jednak poetów o tem ani ladu, bo listy

si nie przechoway. Jest atoli dowód poredni, który wska-

zuje, e w miesicu lipcu tego pamitnego roku 1842, wy-

miana listów midzy przyjaciómi istniaa. W licie bowiem

z 14. grudnia, który przechowa si w caoci, czytamy: „Nie

wiem, jak pisa, kochany mój Zygmuncie i gdzie ci pisa,

ale postanowiem szuka wszdzie serca twego, bo mi go

potrzeba... Zaleniwiaem by, odebrawszy lisi twój z ZKissin-

gen i nie odpisaem; teraz wic za to srodze pokutuj, bo

nie wiem, gdzie si obracasz... serca twego bijcego nie

sysz, a chciabym eby tak bio jak moje, spokojnie — ale

równo i mocno po czowieczemu..." 31
). Nastpnie donosi

o Towiaskim ; zreszt o licie tym bdzie jeszcze mowa.

By wic list Krasiskiego do Juliusza z Kissingen,
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dopiero po tym licie Sowacki „zaleniwia i nie odpisa".

w7

Kissingen bawi Krasiski w r. 1842 w lipcu, jak wska-

zuj dwa listy z tego miesica do Sotana. W drugim z nich

;z 29. lipca, mamy wiadomo o Towiaskim ; list cay bar-

dzo krótki i lakoniczny, bo — jak tumaczy si Krasiski —
„le mu jest i coraz gorzej". „Czasem Duch mój zerwie si.

na chwil, wtedy jasne byskawice snuj si przed nim, a po-

tem zapadam w melancholi nieskoczon". Mimo jednak

tego rozpaczliwego stanu, który odbi si na formie listu,

najduszy w nim ustp powicony Towiaskiemu : „W dzie

przypadku ksicia Orleaskiego — pisze Krasiski — To-

wiaski dosta rozkaz od rzdu francuskiego opuszczenia ziemi

francuskiej. Ju mia wiernych swoich, brakowao mu prze-

ladowania; wreszcie przyszo. Pamitaj, e kada rzecz co

zasuy na przeladowanie, tem samem uwaana jest nie za

kpiny ni sabo ; si tylko sia przeladuje" 32
). W wiado-

moci tej widz echo listu Sowackiego, który musia by
pisany w kadym razie po 13. lipca tego roku, dniu, w któ-

rym Towiaski otrzyma rozkaz opuszczenia Francyi. Ze tre
listu dotyczya osoby mistrza i jego apostolskiej misyi mo-

emy równie wnosi ze sposobu, w jaki Krasiski o To-

wiaskim si odzywa. To ju nie jest „gupstwo wierutne",

tylko uznanie w nim „siy".

Czy przedstawia Krasiskiemu ju w tym licie So-
wacki Towiaskiego jako posannika sprawy boej na ziemi ?

Przychylibym si raczej do odpowiedzi przeczcej ze wzgldu
na tre listu nastpnego z 14. grudnia tego roku. W nim

bowiem dopiero zwiastuje przyjacielowi Sowacki, „e jest

czowiek... który jednem sowem... wiat materyalny robi

snem w oczach czowieka, a wyciga z niego dno ku

niemiertelnoci Boej...".

Albowiem po licie lipcowym nastpia przerwa w ko-

respondencyi Sowackiego z Krasiskim. „Zaleniwienie" po-

ety sprawio, e straci „bijce serce" przyjaciela i dopiero
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gdy zapragn, by ono „tak bio, jak jego", zwróci si do
z listem, który jednak znamionowa ju zmian ról w do-

tychczasowym biegu duchowej ewolucyi obydwu. Do tej

pory Krasiski wiód Juliusza w sfer ducha, okazujc mu
w niej ostateczny cel wszystkiego ; teraz podobne wezwanie

kierowa w stron Zygmunta Sowacki, „by przychodzi mu
z legionem twórczo-duchów w pomoc". „Otó wiedz pisa

do, e jest czowiek, który rozwizuje duchy i stawia je

nad ciaami, wkadajc mu wszelko-mone korony... wpajajc
w nie królewsko mocy, czc z Bogiem; a to wszystko

prost, oywcz, Bo si, jednem sowem, które wiat ma-

teryalny robi snem w oczach czowieka, a wyciga z niego

dno ku niemiertelnoci Boej.

A nauka jego nie potrzebuje si rozwija, bo ci, któ-

rzy s gotowi, przyjm j, a ci, na których czas nie przy-

szed, odrzuc, a jednak odrzuciwszy, bd mieli targane

sumienie i serca do krwi rozdarte... Otó ta idea w wiecie

duchowym jest jak systemat Kopernika... Dosy byo powie-

dzie któremu uczonemu astronomowi przeszoci, e soce
stano... a on ju sam w obserwatoryum swoim od lunet

i teleskopów dowiedziaby si reszty... Ale gdyby Ty jednak

wiedzia, jak ten szlachcic litewski wród sosnowych lasów

wycign z myli boej wszystko — i wszystko odtworzy

na nowo — z prostot pastusz i z pohamowan w sobie

ludzkoci, wziby go na pewno za Pana i przewodnika...

A nie mógby inaczej... bo idc do któregokolwiek ze soc
drogi mlecznej, napotkasz go midzy socem a ziemi a jeli

przez niego nie przejdziesz, bdziesz musia wróci si na

wiat, gdzie wiesz sam, co napotkasz? co tworzy... z czem

walczy bdziesz ? On tworzy to koo, które przez wydu-

chowienie si swoje nie ma wyszego na ziemi, ale trzyma

na ramionach duchy, wie si z niemi i dziaa za nie... Ty,

który od dawna jeste ogniem tych, którzy w okrg ciebie

staj, musisz koniecznie gotowa teraz podobnych nam —
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i przyj nam z legionem twórczo-duchów w pomoc... Wam
wtenczas wiat bdzie musia uderzy czoem, a ja cho ju
ród was bez ycia i ruchu, bd si radowa ze zwycistwa

nad wiatem i nademn"...

Gdybymy zapytali, co byo powodem, e z podobnem

wezwaniem do pomocy w nowej pracy ducha zwraca si

Sowacki do przyjaciela po kilku miesicach milczenia, od-

powied na to znajdziemy w wyznaniu samego poety. „Ty,

który od dawna jeste ogniem tych, którzy w okrg ciebie

staj, musisz gotowa teraz podobnych nam" — byy sowa
Sowackiego — i rzeczywicie ogniem takim by dla niego

Krasiski od ^samego pocztku przeobraenia. Przyczyn

zaleniwienia — jak sam nazywa — e przez kilka miesicy

nie dawa o sobie Krasiskiemu znaku ycia, bya ogromna,

prawdziwie nadludzka praca ducha, jak poeta przechodzi.

Po ogoszeniu bowiem przystpienia do Towiaskiego i zo-

eniu wyznania nowej wiary w „Tak mi Boe dopomó",
zapad Sowacki jakby w sen letargiczny, który by odumar-

ciem jego ycia i poezyi. Jedynie w listach do matki moemy
tu i ówdzie wyczyta jakby guche echa tego, co poeta prze-

chodzi, jakby jakie straszne odgosy walki ducha, zanim uzy-

ska on równowag i spokój, widoczny ju w licie do Kra-

siskiego z grudnia t. r. Tymczasem w licie z 24. wrzenia

donosi matce : „Zosia twoja... (tak si Sowacki ze wzgl-
dów ostronoci w listach do matki nazywa) fantastyczka,

woli si na girlandy bocianów, cigncych nad morzami pa-

trze i paka, krzyczc tak, jak one na cae niebiosa. Tym-
czasem dzie po dniu upywa a dla niej nic, i gdyby nie

nadzieja w przyszym yciu, byoby z czego nieraz odda
si rozpaczy, ale trzeba wytrwa"... „Wiesz, droga, e ona

wróci do was, jak tylko zdoa si poprawi sama, bo teraz

smutku by wam swoim charakterem zym i nieujedonym
do domu naniosa, i chciaaby si rzdzi jak szara g,
a wtenczas wy bycie j sami prosili, aby wyjechaa precz

Wród romantyków. O
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nazad. Czuje to ona i pracuje nad sob bardzo, bardzo,

a czyni to podug pacierza, którego ty j w dziecistwie

uczya, proszc o zdrowie, rozum, boja bosk, mio
ludzk i o wszystkie rzeczy, które z chwa bo s..." 33

) Ten

sam stan rzeczy mamy równie w licie z 29. listopada ; tylko

spokój tu wikszy, a Sowacki cel i przyszy bieg swego

ycia okrela ju jasno. Proces przeobraenia faktycznie ju

si skoczy, a przed tym, który mu podleg, z dotychcza-

sowego zamtu wyoni si cel ycia. „Wczoraj by dzie

imienin twoich — pisze syn do matki — który przepdziem

wicie i z wielkiem podniesieniem ducha, pierwszy raz w y-

ciu bez prónej melancholii, a z prostot boleci i serdecz-

nym smutkiem. Poznaem albowiem, i nie na to jestemy

na ziemi, abymy szukali prónej uciechy i posgów przy-

szych, jako aktorowie, grajcy kad swoj sztuk smutn

albo weso, ale dla chway boej jestemy i dla pracy pro-

stej a czystej, i dla wywizania ducha naszego, i dla spe-

nienia tego, co mi jest polecono; a nie myl, abym tak b-
dc, by dalszym od ciebie, owszem bliszy jestem i mam
cigle twoje serce w mojem sercu, dlatego wic pisz tak,

aby i ty moja droga, miaa czstk tego pokoju, który jest

we mnie". Nastpnie za uspokaja matk, by si nie smu-

cia, jeli dojd j jakie o nim echa, „gdy ja wiem, e
mnie Bóg nie opuci, bom ja take nie opuci adnej pracy

okoo wiata, ale poznaem tylko drog, prowadzc do niej,

i ju nietylko gow, ale caym sob wojuj, a najwicej

wntrzem najczystszego czucia"
;
pod koniec za zapewnia

j, e to wszystko, có pisze, to „pierwsze garcie wydane

ze skarbu nowego" 34
).

Po tem wszystkiem nastpi list do Krasiskiego, któ-

rego pierwsz cz, „wezwanie do wspópracownictwa", ju
poznalimy. Jak susznie zwróci uwag prof. Tretiak, myl
Sowackiego skierowaa si znów ku Krasiskiemu prawdo-

podobnie pod wpywem prelekcyi Mickiewicza z dnia 13.
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grudnia 1842 r. W prelekcyi tej Mickiewicz uczy, e „ró-

nica, jaka zachodzi midzy ludmi, zaley od rónego stopnia

rozwinicia ich ducha. Duch wicej rozwiniony, ma natural-

nie posannictwo prowadzi ludzi w tej mierze niszych. Jest

to gówny dogmat mesyanizmu. Opatrzno uywa takiego

ducha za swój organ... (Bóg) przemawia przez ducha takiego,

co pilnowa si jego praw, udoskonali siebie jak naley, czy-

nic zado warunkom do tego potrzebnym, wytrzyma próby,

osign mdro". Otó taki duch staje si objawicielem

prawdy boej, a wiato boskie objawia si przedewszystkiem

w jego czynach. Przenoszc t mistyczn prawd na dzieje

narodów, wywodzi dalej Mickiewicz, e „w rozwijaniu si

politycznem narodu daj si widzie ludzie przeniknieni tra-

dycy narodow, i ci prowadz naród ku jego przyszo-

ci. Ukazuje si take szereg ludzi natchnionych, którzy od

czasu do czasu zjawiaj si w chwilach stanowczych". Obe-

cnie taka chwila stanowcza zblia si, „narody zbliaj si

coraz bardziej do zrealizowania ewangelii", to te duchy wy-
sze, zdolne otrzymywa natchnienie boe, bd powoane
do odegrania swej roli. Atoli to objawienie okazuje si nie

tylko w dziejach politycznych narodu, lecz take w jego lite-

raturze" 35
). I tu odwoywa si Mickiewicz do „Nieboskiej

komedyi", objaniajc wstp do jej czci I., gdzie Krasi-

ski okrela znaczenie poezyi. Okrelenie to byo dla Mickie-

wicza „wizerunkiem potgi poetyckiej, potgi ducha, co rzu-

ciwszy si cakiem w rydwan swojej imaginacyi, buja na tej

tczy po morzach i obokach, mniema posiada wszystko,

ale gubi si przez to, e ten dar niebieski obraca na marn
rozkosz". 1 dlatego w caej peni przychyla si Mickiewicz

do myli, jaka ostatecznie wynikaa z pojmowania poezyi

przez Krasiskiego, „eby duchy najhartowniejsze, najwznio-

lejsze, najbliej stykajce si z Bóstwem, nie puszczajc si

w czczych wyrazach, zachoway je cakiem na dziaanie, na

czyny" 36
).

8*
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Ze Sowacki musia widzie w sowach Mickiewicza

bankructwo swej wasnej poezyi i jej dotychczasowych d-
noci, e prelekcya Mickiewicza nie pozostaa bez wpywu
na niego jako poet — to pewne. Ale dorany wpyw sów
Mickiewicza by inny. Sowackiemu stan znów przed oczyma

Krasiski. To te czytamy w dalszym cigu listu do niego

z dnia 14. grudnia

:

„Przemow twoj do „Nieboskiej komedyi" wczoraj

czyta z katedry profesor, wystawiajc j Francuzom za mo-

del — tego pojcia jakie my nowi ludzie mamy o poetach

i poezyi — dalej o Nieboskiej mówi bdzie. Czas idzie

i kwiaty si rozkwitaj. Raduj si wic, e sia ducha —
i porzu odtd wszelki smtek, a bd mem podug wa-

snego ideau, a wtenczas przyja ywego czowieka bdzie

wiadczya o mnie, bom jest z kamienia i padajc przed

Bogiem, skruszyem si na kilka kawaków. Midzy Anioami

a szatanami byy miejsca dla wszystko wiedzcych, teraz

tych miejsc dla ludzi ju niema; jedni musz by z Anio-

ami, drudzy z innemi, a reszta policzona do trupów... O tern

powiedzia mi Bóg czuciem serca mego i odpowiedziaem,

e tak jest. Zostao mi wic milczenie i ciemno i pokora

i modlitwa. Ale ty wiey, anielski, rozwidniony, proroczy,

ty masz wyran drog, robot i umiech stworzonych rze-

czy zapaci tobie wywoane przez ciebie rzeczy otocz ci...

ty yw jest i sam wywoujesz ycie. Nie stawaj wic, ale

czy, bo tu idzie o wielkie zwycistwo nad wiatem. Poga-

nizm cay krzyczy i jeszcze raz wystpuje do walki, palcem

posgowym pokazuje wszdy formy swoje, zasania si niemi

i teraniejszej chwili tylewiekowym gosem wyrzuca niewdzi-

czno. Jam go przekl, ale jeszcze nie mog zapomnie,

e mi by litonym panem, e jego Dyanny byy mi kochan-

kami, a jego trwao prawie wiecznoci 1 Ale zwyciyy
go ju piorunowe objawy ducha, a jam resztk czucia rzuci

si dopomaga silnym i niemiertelnym prawdziwie. W tych
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kilku sowach jest caa moja historya. W „Anhellim" j na

kocu przeczuem i oprócz Anioa, co siedzia nad trupem

i zabrania budzi go, wszystko si sprawdzio; ale mojego

snu nikt od budzcych nie broni, wszyscy dotykaj palcami

piersi mojej martwej i wzdtej, wszyscy wywouj ducha,

prosz o prawdziwy pomie, o udzielenie ywota, jaki by
w niej... Niech si spytaj lasów sosnowych w Litwie o ten

ogie i ywot, a teraz powiedz im, niech mnie nie dr-

cz. A ty bd mi dobrym i nie strachaj si tej formy ludz-

kiej, której ja dzi uywam, jako karyatydy, do podparcia

rzeczy bdcych nademn i cigle schylam si... a bd
wbity do ziemi ciarem sonecznych kopu..."

Z tej drogi nawrotu ju nie byo. Cae dzieje dotych-

czasowego ycia, gboka przemiana duchowa, tsknota za

pogask przeszoci i rado przyszoci, martwota ducha

i jego odycie, jednem sowem, te wszystkie przemiany, któ-

rych poszczególne objawy, rozwojowe stadya, wzniesienia

i upadki migay przed naszemi oczyma — wszystko to za-

warte byo w licie do przyjaciela w formie nauki i mdro-
ci ycia, otulone mioci przyjaznego uczucia, podyktowane

prostot ducha, owiane gbok wiar w prawdziwo nowej

drogi, która objawia si poecie w formie „sonecznych ko-

pu". Przeszo mina bezpowrotnie; zgin Sowacki, ko-

chanek i marzyciel, piewca losów ludzkich, a z przetlaych

popioów, spalonych w arze wasnego ognia, powsta So-
wacki nowy, onierz boy i przedstawiciel ducha ludzkoci.

Tak koczy si dla poety r. 1842. Zanim jeszcze list

powyszy móg znale si w rkach Krasiskiego, sysza
Sowacki z ust Mickiewicza dalsze rozwinicie tych wszyst-

kich prawd o powoaniu poety i poezyi, o których donosi

przyjacielowi. Lekcya bowiem nastpna, z 20. grudnia, po-

wicona bya rozwaaniu, „jak literaci i poeci sowiascy
pojmuj swoje powoanie". I znowu zwróci si Mickiewicz

do Krasiskiego i jego Nieboskiej komedyi, mówi o ale-
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skim, Puszkinie, Byronie, w którym widzia now epok
poezyi. By w tej prelekcyi ustp, gdzie Sowacki móg
równie siebie samego zobaczy. „Jak w polityce — gosi
Mickiewicz — tak i w sztuce zawsze pojedynczy ludzie przod-

kuj epokom, i jakkolwiek duma ogóu oburza si na to,

trzeba si im podda, trzeba i ich ladem, podobnie jak

eglarze musz pilnowa si drogi pierwszych co zwiedzili

nieznajome morze... I ladem takich przewodników, nie

jest to trzyma si tylko ich form, powtarza wzory, ale jest to

bra natchnienie od ich ducha, przejmowa si, napenia

si ich duchem, i mamy to przekonanie, e ci tylko zostali

powoani do posunicia si naprzód w pochodzie literackim

naszego wieku, którzy pojli co byo istotnie potnem,
prawdziwem, rzetelnem i gbokiem w Byronie..." Sysza
dalej Sowacki, „e sztuka jest jednym z wzów czcych
czowieka ze wiatem niewidomym", e „s chwile, kiedy

powoaniem kadego jest zwraca ca sw czynno do

kilku wielkich zada stanowicych o losie caej ludzkoci",

e „s epoki walki, kiedy sia ogarnia ludzi, wstrzsa ma-

sami. Taka epoka widocznie nadchodzi teraz dla Sowian.

adnemu z tych poetów nie dano ukaza zupenego ksztatu

przyszoci, ale ksztat ten odgaduj oni coraz dokadniej,

domagania si swoich narodów wyraaj coraz lepiej, caemi

siami wydobywaj przyszo..." 37
).

Jak mogy prawdy takie, goszone przez tego, który

by przedstawicielem nauki mistrza wobec jego wyznawców,

dziaa na Sowackiego — mona atwo poj na podstawie

dotychczasowych roztrzsa. Po raz pierwszy ujrza Sowacki

widomie ujte to wszystko, co w yciu sam przeszed. Ujrza

zwierciado wasnej duszy, nietylko przeszo sw przedsta-

wion, lecz pokazan równie przyszo.

Tymczasem przysza odpowied od Krasiskiego. Nie

dochowaa si ona, lecz by to „list apokaliptyczny", którego

echa mamy — jak naley przypuci — w wierszu Sowac-
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kiego „Góry si ozociy"; powicony on by Towiaskiemu,

a powsta w tych dniach styczniowych r. 1843. I jakby pie-

szc si, by nie uroni przed przyjacielem nic z tego, co sam

w sobie wytworzy i co uwiadomi w nim Mickiewicz, odpowia-

da Sowacki autorowi „Przedwitu" ju 17. stycznia 1843 r.:

„Twój list apokaliptyczny wieci mi, jak lampa w go-

tyckim kociele, jak róyca rónokolorowa, przez któr pa-

trzy soce, ale roztczowane, niepewne... Odgade kilka

ksztatów i ze wzroku, który Adam rzuci na jednego ze

swoich uczniów, kiedym mu o licie twoim mówi, widziaem,

e Mistrz tak samo tómaczy niewiast w socu na wosach,

z ksiycem pod nogami. Ale czy to starczy ? Czy to jest

wszystko ? Czy nie czujesz, e ta idea musi by dziaaln

na ziemi, to jest czynion przez ludzi, nie goszon przez

usta ludzkie... Sercami i rkami trzeba wiatu wytumaczy
objawienie w. Jana, speni je, by gotowymi do spenie-

nia, inaczej epoka wypeniajca oddali si jeszcze na tysice

lat, nie majc rycerzy penych, wielkich ludzi, to jest takich,

którzyby dla prostoty i prawdy odwayli si, wbrew malo-

wanemu faszem wiatowi, zosta prostymi i prawdziwymi..."

„...O! — moje serce!!! Ty wiesz, jaki to kawaek szka
byszczcego to serce moje! A jednak musiao si ruszy
i nie stao si to bez przylewu do jego ducha — Ducha wi-
tego, którego cho najmniejsz wziem perek, a ju sdz
si skarbnikiem Boym, ju widz postp codzienny i wiato
nowe... Wszystko wic ley w tem nowem ródle ywem
Ducha, z którego wiat moe bra, albowiem jest to otwór
may, przebity a do dna, skd lej si strumienie niewy-

czerpane..."

„...W tobie take byskao nieraz wiato prorockie,

ale straszne, a gos twój by podobny jkowi. Mówi ci

wic, drogi! — e wkrótce szata z jków a hem z byska-
wic wyda si aktorstwem i sprzecznoci wród prostoty

i wypogodzonych twarzy i nagich piersi Boych rycerzy...
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Ile razy ja sam jeszcze jkn z najwiksz rozpacz, mylc,
e mnie wszystkie mary tego wiata odbiegy, i nie zosta

mi, jak Chrystus! Tak duch mój, rzucony na róne drogi,

straci prawdziwe uczucie nagiej prawdy i nieubranej w zo-

togowie piknoci ! Widzisz wic, e pod Chost id i opie-

ram si czsto... bo wolabym si nieraz odwróci znów
w te gaje ciemne, laurowe, gdzie wici ksiyc, i wspom-
nienia byy drzew Dryadami. Ale ju nie mona! ju nie

mona! — Nowe sumienie urodzio si z Ducha nowego,
nowe cierpienie przyszo dla sfaszowanych serc, dla boha-

terów wiata przeszego..."

„Oto jest garstka ludzi, której Bóg obieca, e wypeni
dzieo Ducha wielkiego!... Któ ma dostateczn pokor, aby

sta si czstk, kamykiem w budowie?.."

„Kadego z nas — inaczej uderzyo mistrza sowo,
i z innej struny kady wydobywa dwik swój, który si
w pokornem kole braci ukada do harmonii. Co do mnie

najmocniej mnie zajmuje twórczo Ducha, który podug
sów w. Pawa, jeeli z Duchem Boym czy si, jedno

jest... Uczuciem wic, ogniem mioci, cigniciem woli Bo-

ej na ziemi moemy odbudowa wiat i postawi go
w ksztacie zupenie nowem. Praca wic powinna si zacz
w nas samych, to jest powinnimy w sobie wyrabia dosko-

na moc uczucia, zlewa go, spiorunia w sercu, a to wszystko

z cichoci i prostot ludzi mocnych i majcych wielkie rze-

czy do wypenienia. Stwórz sobie myl takiego czowieka,

postaw go sobie przed oczy, niech przemówi do ciebie

twarz pogodn, wntrznem uczuciem siy niemiertelnej,

moc magnetyczn wyszoci prawdziwej — a ujrzysz nasz

idea. Kady duch z Boga wechnity w organizacy ma
missy Bo, to jest przebicie si przez matery, wyrabiajc

j twórczoci swoj w coraz doskonalsze ksztaty a bdzie
móg ostatecznie powiedzie sowo przez Chrystusa wykrzyk-

nione na krzyu : wypenio si ! Uczucie to skoczonej, wy-
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penionej missyi zaezyna now drog Ducha, wyamanego

ju z materyi, uwolnionego z organizacyi. Wierzymy wic
w niedopenion prac Ducha i w acuch ywotów... które

podug tej wskazówki wyduchowiania si uwaane, s ewan-

gelij dowiedzione. Wierzymy w Narodowoci, to jest w so-

lidarne missye duchów, powizanych z sob wspóln odpo-

wiedzialnoci, a std wypywa, e mio ojczyzny jest in-

stynktowem uczuciem tej odpowiedzialnoci... a powicanie

si za ni nie jest szalestwem, ale koniecznoci Ducha

w wiecie Duchowym... tak, jak to materyalne pomaganie

sobie, które stworzyo kontrakt socyalny. Wierzymy i w to,

e kogokolwiek duchem zaczepimy, stajemy si Duchem
odpowiedzialni za Ducha... A tak utworzywszy sobie wiat

wntrzny i zrozumiawszy go, otworzy si nam szereg cnót

nowych duchowych i grzechów, które dotd w konfensyo-

naach nie byy syszane... Albowiem lenistwo Ducha w su-

bie Boej wiedzie na potpienie, i ci, którzy siebie lekce-

wa, a myl, e s tak niewidomi ród miriad duchowych,

e jeszcze na stronie zosta mog i pobawi si matery,
zdajc spraw Bo na silniejszych, winni s jakby krwi

i morderstwa i kradziey, albowiem dar Ducha kradn Bogu...

Wic e i dogadzanie kade duchowi podug wiata, echta-

jc go uczuciami, zaspokajajc saw, grzechem jest i zbro-

dni, albowiem jest to tacowa na balu, kiedy inni krew

wylewaj, bronic waów miejskich od nieprzyjaciela. Wszel-

kie wic wylewanie ducha na rzeczy mae ujmuje strumie-

niowi ognia, który si la zaczyna przez rodek wiata, aby

wszystkie kwiatki bahe, na brzegach rosnce, od jego siar-

czanego wyziewu powidy.
„Wszystko to jest proste i nie do rozumu twojego, ale

do serca twojego pisane... Lecz powiedze, czy sercom nie

trzeba byo takiej wiary? takiej religii? Czy ta myl, e
duch, ju skoczywszy misy i rozwizany z organizacyi,

jeszcze jest odpowiedzialny za duchy leniwsze, pozostae
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w pracy, nie tworzy ci najcudowniejszej kolumny witych
Paskich, którzy musz podszeptywa, pomaga, a przez a-

sk czasem zjawia si na ziemi wierzcym w nie, aby wy-

penienie misyj narodowych przypieszyy. Zamyl si z t
myl, a usyszysz cudown harmoni midzy duchowemi

pracami, a boleciami cia, które s chost niby Bo i przy-

musem i nauk duchów. Jednej plagi, jednej choroby niema

przysanej napróno. Narody wydaj si, jak indywidua, take

susznie karane lub wynagradzane... Historya, ta mka cia,

staje si nauk Duchów ; wszystko si wyjania, Bóg si po-

kazuje z kadej mgy, z kadej chmury. Taka wic jest ta

Metampsychoza, o któr nas ksia katoliccy oskaraj.

„O rozwiniciach dalszej tej idei bd ci pisa póniej,

albowiem teraz strudzony jestem rónemi pracami i peny
jeszcze niby melancholii dla rzeczy poegnanych wczora..."

A koczc list wraca myl do tej, która bya ongi

cieniem midzy nim a Krasiskim i takie jej sowa powica:
„...Cie tej, który si za tob cignie po xiycowem

wietle w Kolloseum, take mi stoi na drodze... Nie uwie-

rzysz, ile temu Duchowi odda musz Ducha, nim bd ode
uwolniony... a Duch ten straszny trefi teraz wosy— i rzuca

si w wiat z wrzaskiem morskiego ptaka... Ale coraz— mimo

wiata — stawa musi przed sd mój, wypiknia si Du-

chowi... i skada skrzyda motylowe za ramionami, abym

ich nie widzia... Mam wic nadziej, e kiedy zobacz j
spokojn — prost — i cich... Dobr zawsze bya... i teraz

gdyby w sercu moim byo wicej siy spokojnej, jubym j
zdoby spoczynkowi. — Ale ja sam jeszcze pracuj nad

sob, ród ludzi, którzy mi czsto nierozumiej i rani mi-

mowolnie nieufnoci i niewiar w prac Ducha mojego. To

jest krzy mój. Niech mio ludzka wyprzedza ci i czeka

ci na wszystkich drogach, aby do gotowych serc przyszed,

a nie musia sobie robi serc sercem twoim, jam jest i by-

em zawsze z Choru twojego".
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Myl, e w chwili, gdy poeta ujmowa dla przyjaciela

wszystkie swe bole i odsania mu dusz sw „czyst jak

kryszta" — by ju napisany znany wiersz p. t. „Testament

mój". Powsta on zapewne w tym czasie, gdy Sowacki obej-

mowa „tward Bo sub", a zatem w miesicu grudniu

r. 1842 lub styczniu 1843. Znalazy w nim wyraz wszystkie

myli, a nawet sowa, które przewiny si w listach obydwu

Wenedów, by odblask minionej przeszoci i wit rozpoczy-

najcej si przyszoci.

yem z wami, cierpiaem i pakaem z wami,

Nigdy mi kto szlachetny, nie by obojtny,

Dzi was rzucam i dalej id w cie — z duchami —
A jak gdyby tu szczcie byo — id smtny.

I cho „paszcz na duchu (poety) nie by wyebrany",

lecz „wietny wietnociami dawnych (jego) przodków" —
on odchodzi z tego ycia, jakiem y dotychczas. Przyjaciele

niech biedne jego serce „spal w aloesie" i prochy matce

oddadz, „ywi" jednak niech nie trac nadziei, i w razie

potrzeby „id po kolei na mier", na jak on poszed, jak

„kamienie rzucane przez Boga na szaniec". A chocia sam

poeta rozpoczyna niepowrotn drog, gdzie niema „oklasków

wiata", jednak idzie, „cho jest sternikiem odzi duchami

napenionej", bo zostanie po nim „fatalna sia", zdolna prze-

twarza „zjadaczy chleba" w „anioów".

By wic „Testament mój" wytworem nowego ju stanu

ducha, a poegnaniem dawnego, aktem pokory i przebacze-

nia, ale zarazem wiary w niemiertelno. Dwiczay w nim

echa wszystkich przej poety, „peen on melancholii dla

rzeczy poegnanych wczora". Rozwinity w nim program

przyszoci by zrealizowaniem tego, co w cigu ostatnich

dwu lat w kadym prawie licie powtarza Sowackiemu
„przyjaciel z Villi Ró"* Pokrewny by te wiersz ten myl,
a nawet wspólny dwom ostatnim listom do Krasiskiego
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i wspóczesnemu do nich listowi do matki, z dnia 18. stycz-

nia 1843; cay szereg analogii mylowych i poetyckich sym-

bolów powtarza si tu i tam, a ostateczna myl zamykaa

si w prawdzie, której realizacya leaa wedug wiary poety

w zakresie jego mocy, „aby zjadaczy chleba w anioów

przerobi".

He jednak w ostatnim licie do siebie, w tern cudnem,

prawdziwie pogrobowem w odniesieniu do dotychczasowego

ycia wyznaniu, byo ech tego niezwykego wpywu, jaki

Krasiski wywiera na „nowego onierza na ordynansie Bo-

ym" w cigu ostatnich dwu lat, ile wasnych myli móg
odnale w „Testamencie" — nie potrzebuj powtarza. Oba
byy stwierdzeniem bezporedniego i poredniego oddziaa-

nia autora „Irydiona" zarówno na rozwikanie stosunku do

pani Bobrowej, jak — i to w stopniu o wiele wikszym —
na duchowe przeobraenie Sowackiego w tej najbardziej

znamiennej dla jego ycia i tworzenia epoce.
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czy ziemskie. Mia to by frazes uyty ongi w licie przez matk.
W listach nastpnych termin ten nabiera ju znaczenia czysto mi-

stycznego.
9
) Listy... T. III. s. 29.
10

) Jest to list oznaczony w wydaniu Meyeta nr. 76, umiesz-

czony jednak chronologicznie bdnie ; winien on przyj przed

list 74 Por. co do tego przypis 8, gdzie mowa o chronologii

listów do matki z tych czasów.

") U Meyeta list 74.
12

) Listy... T. III. s. 26. Jakby bezporednio pod wraeniem
tego listu jest Sowacki ju 10. czerwca w Paryu.

15
) Listy do pani Joanny Bobrowej; list z 16. czerwca

1841 r. (Maecki, J. Sowacki. T. 111. s. 281).
u

) Listy do matki. T. II, s. 158.
16

) Dat zaginionego listu Sowackiego wbrew przyjtemu
dotychczas mniemaniu, pocztek padziernika, zdaje mi si, naley
nieco przesun z nastpujcych powodów : list ten zawiera ju
wzmiank o Towiaskim, jak to wida z odpowiedzi Krasiskiego.

Ogólne wyraenie o „mistycznych waryatach" wskazuje wyranie,
e tak nazwa móg Sowacki Towiaskiego wedug wszelkiego

prawdopodobiestwa na podstawie pogosek, jakie chodziy wród
emigracyi o mistrzu Andrzeju, jeszcze przed pierwszem jego wy-
stpieniem publicznem w kociele Notre-Dame 27. wrzenia 1841 r.

Po tym licie nastpia omówiona powyej silna odpowied Kra-

siskiego, przypadajca wedug mego zdania na miesic wrzesie
lub sam pocztek padziernika, skoro po niej nastpi list Sowac-
kiego, a w nim donos o cudotwórcach i cudach, odpowied za
Krasiskiego na ten list ma dat 27. padziernika. Mamy wic
w ten sposób dwa listy Sowackiego i dwie odpowiedzi Krasi-
skiego, które, przyjwszyz danie dotychczasowe, musielibymy pomie-

ci w trzech tygodniach czasu. Dodajmy do tego oddalenie miejsca

pobytu dwu przyjació, Monachium i Pary, a przyjdziemy do
przekonania, e list Sowackiego pisany by wczeniej, w miesicu
sierpniu lub w pierwszej poowie wrzenia i by odbiciem pierw-

szych wiadomoci Sowackiego o Towiaskim, list za drugi by
zapewne wynikiem wraenia, jakie wywaro na poecie uzdrowie-

nie Mickiewiczowej, wraenia spotgowanego pierwszem wystpie-
niem mistrza. Jest to zreszt drobnostka. Por. co do tego : Ster-



PRZYPISY 127

nal, Kartka ze stosunku Sowackiego z Krasiskim. Dodatek do

„Kraju" 1890, nr. 7, s. 8. — Ciekawsze s te listy jako stopnie

poszczególne ewolucyi, jak Sowacki przechodzi w kierunku To-

wiaskiego.
18
) Listy... T. III, s. 34.

17
) Listy do matki. T. II, s. 147.

") Listy... T. III, s. 36.
19
) Listy... T. III, s. 39; list z 26. marca 1842 r.

20
) Listy do Joanny Bobrowej... s. 287; list z 4. maja 1842 r.

21
) List z 16. maja 1842 r. Listy... T. II. s. 157.

22
) Listy do Joanny Bobrowej, s. 290 i 291.

2S
) Por. co do tego Meyet Leopold, Listy Sowackiego do

Krasiskiego, Gaz. lwowska, 1902. nr. 109.
u

) Por. np. Listy do Bobrowej, s. 294.
25

) Listy Z. Krasiskiego... T. II. s. 256—7.
26

) Tame.
27

) Listy do Joanny Bobrowej, s. 294.
28

) Listy do matki. T. II. s. 158 i 159.
89

) Por. Maecki, Juliusz Sowacki... T. III. s. 69. (dedyka-

cya wiersza „Góry si ozociy...").
80

) Tame.
31

) Cytuje, wedug Gazety lwowskiej 1902, nr. 110, gdzie

list po raz pierwszy w caoci ogosi Leopold Meyet.
3

) Listy Zyg. Krasiskiego... T. II, s. 284.
3S

) Listy do matki... T. II, s. 164.
34

) Tame, s. 165 i 166.
35

) Por. Mickiewicz, Literatura sowiaska. Tumaczenie Fe-

liksa Wrotnowskiego. Wyd. III. Pozna, 1865. T. III. Lekcya II.

36
) Tame.

37
) Tame. T. III. Lekcya III.





Z DZIEJÓW POETYCKIEJ PRZYJANI.
KRASISKI A NORWID.

Wród romantyków.





I.

„Klaskaniem majc obrzke prawice,

Znudzony pieni, lud woa o czyny;

Wzdychay jeszcze dorodne wawrzyny,

Konary swemi wietrzc byskawice.

Byo w ojczynie laurowo i ciemno

I ju ni miejsca dawano ni godzin

Dla nieczekanych powi i narodzin,

Gdy Boy palec zawita nademn,
Nie zdajc liczby z rzeczy, które czyni,y mi rozkaza w ywota pustyni!"...

Sowa te, chocia wyszy z pod pióra poety w póniej-

szych latach jego ycia — bo w cyklu Vade mecum ich

miejsce — przytoczy naley w zupenoci, jeli idzie o okre-

lenie ogólne stosunku Norwida do wiata, w którym dane

mu byo y, i ludzi, z którymi splót si bieg jego losów.

„W ojczynie byo laurowo i ciemno", gdy wita wiato dnia

ten poeta o niezwykej wszechstronnoci twórczej, dziaa li-

stopadowe przygryway pierwszym latom jego dziecistwa,

„lud, znudzony pieni, woa o czyny", gdy mia ju „obrz-

ke klaskaniem prawice", a „dorodne wawrzyny" poetów

„wzdychay jeszcze wietrzc byskawice" narodowych przej
i dowiadcze, gdy „Boy palec" powoa poet do ycia,

które byo dla niego „pustyni".

Lecz chocia „pustyni" móg nazwa Norwid swe y-
cie, gdy rodzi si wspaniay cykl Vade-mecum, bo osamo-

tnienie prawie zupene w pustelni paryskiej byo jedyn przy-

9*
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jaciók chwil twórczych i miao ni do koca Norwidowego

ycia pozosta, byway jednak w tem yciu chwile janiejsze,

bardziej wietlane, kiedy „prawice ludu" obrzky od okla-

sków dla jego chway. Takim okresem chway w yciu poety,

niezwykle szybkiego rozgosu jego imienia, tryumfów wprost

modocianych, „dorodnych wawrzynów" i cudnie zapowiada-

jcej si przyszoci, byy lata modoci poety.

Od pierwszych wystpie w Warszawie w latach jesz-

cze zupenie modzieczych, przez Berlin, Bruksel i Rzym,

a do przybycia na emigracy parysk w pocztkach roku

1849 — to czas zdobywczego pochodu Norwida. Poeta, ma-

larz i rysownik, zdumiewajcy rozlegoci myli twórczej

i bogactwem horyzontów mylowych, olniewajcy wszystkich

niesychan atwoci, z jak dokonywa si u niego wszelki

proces tworzenia, guszy zrazu wokoo siebie niezwykoci
talentu nawet gosy uprzedze i krytyki.

A towarzyszya ona Norwidowi od wczesnej modoci,

jakby jaka linia równolega do rozgosu twórcy i potgu-

jca si w miar jego rozwoju. Mia lat dwadziecia, gdy

pisano ju do ody. Gon bya w Warszawie i z ust do

ust podawan oda, jak Antoni Czaykowski wystosowa do

Norwida, gdy ten po podróy, odbytej po kraju w r. 1842

wraz z Wadysawem Wykiem, „czyta w niedziel u Leona

hr. Lubieskiego wiersz przecudowny, w którym opowiedzia

to co widzia":

„Orle rodzinne przemierzasz ob- Bóg wiat stary w ark schowa,

[szary, By nim nocy odbudowa.
Pijesz soce, a nad ziemi Nie ma dbu bez korzenia,

Dwa si twoje skrzyda cierni: Bij róda przy ruczajach,

Skrzyda mioci i wiary... A na starych obyczajach,

Wiek si nowy rozzielenia!

Orle Norwidzie... I Norwidzie twoje fale,

Gdzie z odwiecznych róde pyn,
O, ty Noe! W arce twojej Bo tak tskne jako ale

Przyszy zaród wiata stoi. Tkliwej matki za dziecin;
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To znów mskie i ogniste Jako jasne sny kochanki

;

Topisz potem na zy czyste. Nurt rozlany i gboki,

To nam niesiesz stare drzewa A twa sia wyej siga.

Wybujae i omszone, Lecisz — pryskasz pod oboki,

To znów soce si rozlewa A jaskrawa uczu prga
Na twe nurty zapienione, Z ziemi w niebo pdzi wiry,

I uperla malowanki Jakby struny boskiej liry"... x
)

Od t, która z czasem miaa sta si podkadem tra-

westacyi i dowcipów ze strony niechtnych Norwidowi lu-

dzi, jak A. E. Komiana 2
) i Gaszyskiego 3

), powtarzano

wspóczenie w Warszawie i uwaano za wymiernik przyszej

poetyckiej sawy Norwida. Rodzia si ona rycho, a wraz

z ni gosy uprzedze i niechci do poety. Pewna, ju w naj-

wczeniejszych wierszach widoczna, twórcza ekskluzywno

poety, rzucenie szablonu a szukanie dróg wasnych, silnie

okrelony indywidualizm wiodcy atwo ku niezrozumieniu,

ciemnoci a nawet manierze stylowej, wraz z czysto impul-

sywnym tej twórczoci charakterem, byy materyaem po-

datnym do powolnego wytwarzania separatyzmu, rozdziau

poety z otoczeniem i czytelnikami.

Obok licznych zrazu wielbicieli poety, zwaszcza w cza-

sie pierwszych wystpów poetyckich na terenie warszawskim,

roli jego przeciwnicy. Zdania o samym Norwidzie byy tak

podzielone, e wiadectwa wspóczesnych, które nas doszy,

róni si nieraz bardzo znacznie : „Cypryan Norwid — pisa

o nim w r. 1882 Teofil Lenartowicz, przyjaciel jeszcze z cza-

sów warszawskich — zapowiada co wielkiego i oryginal-

nego, wicej ni my wszyscy; pochway i pycha szalona otu-

maniy go; uwierzy w swoj Najwyszo w epoce po By-

ronie, zapomnia o warunkach poezyi, e ta w piknej tylko

szacie, witecznie ma si pokazywa, i filozofi swojego po-

mysu, niby chrzecijask i platosk, a pen goryczy uta-

jonej i zwtpienia, w najniezrozumialszej formie i zaniedbanym

wierszem, pocz w formie poematów pisa; nie oceniony,
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bo s tam pod dziwactwem formy gbokie i pikne myli.

Coraz bardziej oddziela si od wiata, artysta niepospolity

jako rysownik, dusza rozdarta i jakby z pajczyny caa,

gorzko si umiechajc z wyrazem: Mielicie jedn wielko
i czycie j zrozumieli?... osiad w domu starców, guchy...

i ot tam zakoczy zapewne swoje lata" 4
)... Chocia w so-

wach tych, pisanych jeszcze przed mierci Norwida, wida
pewnego rodzaju przesunicie linii w ocenie poety, gdy pi-

szc je w r. 1882 mia Lenartowicz w pamici póniejsze

uoenie si stosunku Norwida do spoeczestwa, mimo to

nie mog one podlega wtpliwoci w tern, co stanowi ich

tre, bo pochodz od czowieka, który jeden z nielicznych

dochowa Norwidowi pamici i przyjani do ostatnich, bardzo

smutnych lat ycia. A to samo zdanie powtórzy Lenartowicz

i uzupeni charakterystyk Norwida opisujc swój przyjazd

do Parya w r. 1849: „Cypryan Norwid, który suy mi za

kornaka w Paryu, raz szalenie pyszny, raz dobry jak anio,

czuy i peen serca" 5
).

Ze poeta ju od najwczeniejszych chwil dziaania sta-

n w stosunku do swego otoczenia do sprzecznem — to

pewne. Sprzgao si na to czynników wiele: zdeklarowany

ju od pierwszej chwili indywidualizm poetycki; ogromnie

rychy proces dojrzewania talentu, który od razu zaznaczy

to wszystko, co póniej tylko ulego rozwojowi; samoistny

rodzaj twórczoci, który musia wydawa si obcym pokole-

niu wsuchanemu w dwiki romantycznej Muzy i czy Nor-

wida bardziej z hasami doby zamierania romantyzmu ni
pierwiastków skadowych w epoce jego wietnoci ; a nadto

atmosfera literacka Warszawy w latach okoo r. 1840— oto

dane, które odegray niema rol w czasach pobytu Nor-

wida w kraju, i to w kierunku urobienia stosunku poety do
spoeczestwa.

Raz wytworzona atmosfera towarzyszya Norwidowi da-

lej ; e tak byo, dowodem niezwyka jednomylno sdu
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o poecie ze strony tych wszystkich, którzy zetkn si, z nim

jeszcze w kraju, potem w czasie podróy zagranicznej, a na-

wet w Rzymie i Paryu. Rzecz naturalna, e rozdwik ten

w latach nastpnych musia wzrasta. Krzepniejcy w swych

silach talent poetycki Norwida uwydatnia coraz bardziej

wasny rodzaj i znamiona ; rozszerzya si arena poetyckiego

dziaania ; wyfrunicie na szeroki wiat zczyo Norwida

z rozmaitymi ludmi, dopucio do uczestnictwa w gotujcych

si czynach. W takich warunkach indywidualizm poety mu-

sia ulega coraz silniejszemu uwypukleniu; Norwid stawa

si sam sob. Wzmaga si natomiast rozdzia z tymi, któ-

rzy stanowili otoczenie poety i naturalne to jego dziaania.

Nie moe równie ulega wtpliwoci, e do tego stanu

rzeczy przyczyniy si czynniki natury czysto yciowej. Nie-

szczliwa mio do pani Kalergis a potem Maryi Trembic-

kiej odsuwaa twórc coraz bardziej od ycia, prc natural-

nym rzeczy porzdkiem w wiat wasny, wolny od niedoli

yciowej, i zmuszaa do tworzenia wasnego ideowego krgu
myli. A ten fakt yciowy, tak znamienny i dotkliwy w sku-

tkach dla umysów twórczych, przypad u Norwida wanie
na chwil najwikszego rozwoju pogldów artystycznych,

urabiania siebie samego w centrach nauki i sztuki. Wic za-

ród boleci i smutku ycia, wypowiadajcy si nie zami
i sentymentem, lecz gorycz piounu i ironi nad sprzeczno-

ci ycia z ideaem, musia opanowa tkliw i ju w uposa-

eniu swem pozbawion wszelkiej spoistoci dusz poety. S
to kwestye, których przy ocenie talentu i charakteru Nor-

wida pomin nie wolno.

Tymczasem artysta opuszcza kraj. Kalejdoskopowym

ruchem w przecigu lat trzech (od r. 1843—6) przesuwaj

si przed jego oczyma miejsca i ludzie: Wochy, a gównie
Florencya i Neapol, tu nauka u sawnych mistrzów; Berlin,

znajomo z Augustem Cieszkowskim, Stanisawem i Janem
Komianami, w yciu tragedya miosna; Bruksella, przyja
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ze starym generaem, Janem Skrzyneckim; wreszcie Rzym,

od pocztków r. 1847, a tu zetknicie z Bohdanem Zaleskim,

Stefanem Witwickim, Krasiskim i Mickiewiczem. Norwid

mia wówczas lat 26.

Jeli zblienia si niezwykych ludzi nie pozostaj pra-

wie nigdy bez echa dla historyi i dorobku twórczoci ludz-

kiej, jeli stosunki wielkich ludzi ze sob to osobna karta

dziejów ducha i literatury kadego narodu — fakt ten na-

biera jeszcze wikszej wagi, gdy ma miejsce midzy ludmi

rzeczywicie wielkimi i w niecodziennych warunkach ich y-
cia, a do tego w szczególnej chwili historycznej. Tak byo
z Norwidem i Krasiskim. Poznaniu ich i przyjani tem by
Rzym, pobudk i przyspiewem wiosna ludów. Na tronie rzym-

skim zasiad Pius IX., wielki papie ; rado ycia opanowaa
serca polskie, bo w myl wierze duchowych przewodników

narodu zbliaa si epoka czynu, przepowiadana w poetyckiej

wróbie. I Krasiski i Mickiewicz dyli do Rzymu w jedna-

kim prawie celu, lecz zasadniczo róniy si drogi, na których

pragnli do doj. W Rzymie bawi ju Norwid.

I w dziejach polskiego romantyzmu stosunki poetów

ze sob pierwszorzdn zajmuj rol ; Mickiewicz-Sowacki,

Sowacki-Krasiski, Mickiewicz-Krasiski, oto najwaniejsze

spojenia ludzi i duchów, tak rónych midzy sob i wielkich

nawet w swem przeciwiestwie. Jako czwarty wciska si dzi

w ten zawrotny wir wymiany myli, fali zdarze, w których

brali udzia, i w history duchowej cznoci poetów — Cy-

pryan Kamil Norwid. Znany i gony, rozmaicie, a czsto

niesprawiedliwie oceniany przez wspóczesnych, zapomniany

przez pokolenie pierwsze, odywa w pokoleniu drugiem. Zda-

rzenia yciowe i dziejowe zczyy go z ludmi wielkimi ; od-

grzebanie i wskrzeszenie jego wspóudziau dodaje laurów

i pomnaa wieniec ich chway. „Ze poeta ten — powiada

o Norwidzie Aleksander Niewiarowicz, który zetkn si

z nim na emigracyi — posiada talent wielki i oryginalny
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razem, dowodzi tego midzy innemi uznanie, jakie dla niego

okazywali trzej najwiksi geniusze mowy naszej : Mickiewicz,

Sowacki, Krasiski. O takiem uznaniu pierwszego wiadczy

syn jego Wadysaw w licie, jaki wkrótce po zgonie Nor-

wida napisa do redakcyi Warszawskiego Kuryera; drugi, to

jest Sowacki, wprawdzie bardzo póno, bo dopiero na kilka

miesicy przed mierci pozna si z Cypryanem osobicie,

lecz utwory jego zna dawniej, a niektóre z nich jak n. p.

Pióro wysoko ceni 6
). Krasiski wreszcie najbardziej si zaj-

mowa Norwidem, a oprócz talentu ceni w nim siln, nie-

zachwian wiar, pod której sztandarem obadwaj suyli

wiernie. Norwid te szczyci si przyjani autora Irydiona

i z upodobaniem pokazywa mi kilka listów jego, wiadcz-
cych o tem wymownie" 7

). A byo to w chwili, gdy autor

wspomnienia „raz ostatni spotka si z Cypryanem na w-
drówce po szerokim wiecie, a byo to w Paryu w r. 1849

w miesicu styczniu", a Norwid by wówczas „w pooeniu
materyalnem niewietnem" 8

).

Jak rozwija si stosunek Krasiskiego z Norwidem, ja-

kie dzieje tej przyjani, jej rozkwit, rozwianie i przedmiertne

odycie — oto pytanie, które domaga si odpowiedzi.

Do niedawna moga historya literatury powiedzie o tem

zaledwie sów kilka. Jeszcze w r. 1904 w pamitkowym
tomie Chimery, powiconym Norwidowi, pisa Zenon Prze-

smycki, e wród postulatów Norwidowskich wyania si jako

jeden, nie maej wagi, stosunek jego z Krasiskim ; lecz

równie niewiele potrafi o tem powiedzie. ,,W Rzymie za-

pewne równie pozna si mody poeta i sprzyjani gboko
z Zygmuntem Krasiskim. Korespondencya, która póniej

przez lat szereg toczya si midzy nimi i której epilogiem

wydaje si datowana z r. 1859 przedmowa do poematu
Quidam, byaby dokumentem literackim wagi niezmiernej.

Niestety z listów Norwida, wedug askawie udzielonej mi
informacyi, nie przechowa si ani jeden. Wszystkie natomiast
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odnone listy Zygmunta, które Norwid odesa mu podobno

w przystpie rozdranienia, istniej w rku rodziny" 9
)...

To te ju Adam Krechowiecki w swej publikacyi o Norwi-

dzie, wydanej w r. 1909, uwaa za stosowne uj stosunki

Norwida z Mickiewiczem i Krasiskim w jeden samoistny, cho
niedugi rozdzia (T. I. VI. rozdz.) i przyda do dziejów tego

stosunku nieco nowego materyau z papierów po Bohdanie

Zaleskim 10
). W ostatnich niemal chwilach pojawio si do tej

kwestyi kilka róde nowych. Rok 1911 przyniós listy Kra-

siskiego do Komiana u
), nastpny za listy do Cieszkow-

skiego 12
); i jedne i drugie zawieraj szereg szczegóów do

dziejów stosunku Krasiskiego z Norwidem.

Historya poetyckiej przyjani poczyna powoli nabiera

ycia, szczegóy wypeniaj dotychczasowe braki, a wspania-

em tem caoci jest rozpoczte wydawnictwo Pism zebra-

nych Norwida, pozwalajce nam patrze na poet wanie
w chwili zawizania i rozwoju przyjani z Krasiskim. Po-

stulat Przesmyckiego, który jest w spoeczestwie polskiem

odbudowc Norwidowej pamici, moe si speni. Dzieje

przyjani z Krasiskim dadz si powoli uj w cao
i przedstawi w janiejszem wietle. Braków pozostanie tu

wprawdzie jeszcze wiele, lecz te wobec zaguby pewnych ma-

teryaów moe ju nigdy nie bd wypenione i wyjanione.

Przyja wic Krasiskiego z Norwidem wchodzi do histo-

ryi problemu naznaczonego powyej i staje obok stosunków

jego z Mickiewiczem i Sowackim.

Mona miao przytoczy zakoczenie wiersza, w któ-

rego pocztku okrela Norwid swe tragiczne pooenie wobec

wiata

:

„Syn minie pismo, lecz ty spomnisz, wnuku,

Co znika dzisiaj (i czytane pdem)
Za panowania pantheizmu-druku,

Pod oowianej litery urzdem,
I, jak zdawao si na rzymskim bruku,
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Majc pod stopy katakumb korytarz,

Nad czoem soce i jaw ufny w bdzie,

Tak znów odczyta on, co ty dzi czytasz,

Ale on spomni mnie... bo mnie nie bdzie!" 13
)

II.

„Teraz powiem ci, mój drogi— pisa Krasiski do Stani-

lawa Komiana z Nicei dnia 21. kwietnia 1847 r.—e tumaczc-

ie Danta jest dobre, a przydabym miernie dobre. Pierwsze

lwa wiersze mojem zdaniem, zmieni trzeba. Poco to Jak,

:tóre drugi wiersz rozpoczyna. W Dancie tej formy zapy-

awczej niema. To zupenie barw zmienia i nic potem. Zreszt

lobre. Trudno, jedna z najnieprzezwycieszych, wic -
da wicej nie mona. Kaniaj mu si odemnie i powiedz, e
Dardzo auj, i nigdy si z nim nie zeszedem, ale em czy-

:a wiele jego wierszy, e mam go za mistrza w robocie

zewntrznej wiersza, ale, e mniemam, i nieraz zanadto tej

robocie powica wewntrzn tre, która nie do jasno

wyglda z pod tej dwicznej i licznie utoczonej powoki,

e zreszt w tumaczeniu Danta tego zarzutu mu nie czyni,

bo jasne, dabym tu zawsze troch wicej energii zewntrz-

nej w wierszu samym. Uwaasz, szczere zdanie tu mówi.
Znasz czowieka lepiej odemnie. Jeli to ma go obrazi, to

nic nie mów, tylko, e bardzo dobre" 14
).

Oto pierwsza, najwczeniejsza i do dyskretna wiado-

mo o Norwidzie, jak znajdujemy w listach Krasiskiego,

a zarazem pierwsza z jego strony ocena twórczoci Norwida.

List ten, jak wszystkie inne listy Krasiskiego do siebie,

opatrzy Komian w pónych latach ycia objanieniem, pra-

gnc, aby kiedy, gdy ujrz toczni drukarsk, wyszy opa-

trzone wiarygodnym komentarzem. Znajdujemy tu sowa: „Wy-
jtki z przekadu Danta, o których (Krasiski) mówi, udzielone

mu przezemnie, pochodziy od Norwida" 16
). Pierwsze wic

zetknicie Krasiskiego z Norwidem, na razie porednie, na-
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stpio na terenie zagadnie literackiej natury. Porednikiem

by tu Stanisaw Komian, z którym od koca r. 1846 za-

wiza Krasiski korespondency serdeczn i obfit. Dono-

szc przyjacielowi o rozmaitych sprawach i ludziach i wpro-

wadzajc go listownie w zakres wasnych zagadnie mylo-

wych, przesa mu Komian w licie z pierwszych dni kwietnia

1847 r. rkopimienny przekad pierwszej i drugiej pieni

Pieka, dokonany przez Norwida w r. 1846 lub najdalej na

pocztku r. 1847 16
); samego tumacza pozna Komian

w Berlinie, gdy w maju r. 1846 zawita tu na lub brata.

Wówczas take nastpio poznanie Norwida z Janem Komia-

nem i Augustem Cieszkowskim. Poeta przeywa w tym

czasie smutne chwile ycia; nad studyami artystycznemi za-

wisa jakby tragiczna zmora, nieszczliwa i nieziszczalna mi-o do Maryi Kalergis, budzc zamt w mylach poety

i rostrój w duszy artysty. Miar nieszcz miao dopeni

uwizienie Norwida i nagy wyjazd z Berlina, poczony

z przymusowem odstawieniem do granicy. Komian pody
z Berlina do Rzymu, Norwid do Brukselli; z Rzymu te

przesa Komian Krasiskiemu wspomniany przekad. Musia

te niezawodnie w tym samym licie donosi o drali-

wociach artystycznych Norwida, skoro Krasiski ocen

przekadu podawa w formie tak dyskretnej. Zawiera jednak

wspomniany list równie polecenie Norwida, znanego zreszt

Krasiskiemu ju z czasopism warszawskich, gdy w „Pi-

miennictwie polskiem" Skimborowicza, „Przegldzie warsza-

wskim" i „Bibliotece warszawskiej" pojawiay si modociane

utwory poety ju od r. 1840 17
). Pewne jest, e Komian by

porednikiem nie tylko w zainteresowaniu Krasiskiego osob
Norwida, lecz take w ich poznaniu w Rzymie. W uwagach

bowiem do jednego z listów Krasiskiego z r. 1851, gdy

ju stosunek przyjani Norwida z Krasiskim si zerwa, na-

pisze : „Jakom aowa, em przynagli Zygmunta do bliszej

znajomoci z Norwidem" ltt
)... Naley przypuszcza, e Ko-
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nia nie omieszka} równie donie Norwidowi , co Kra-

mski powiedzia o jego poezyach. By bowiem Norwid przed-

niotem rozmowy midzy Komianem a Krasiskim w czasie

eh zjazdu w Heidelbergu w padzierniku r. 1847 19
), moe

eszcze przedtem w Nicei w maju tego roku 20
), Komian te

ochn Norwida, który od pocztków r. 1847 przebywa

v Rzymie, jak równie Krasiskiego, gdy ten pod koniec

ego roku do Rzymu si wybiera, do wzajemnego zblienia

;i. W Rzymie bowiem nastpio powtórne spotkanie Ko-
niana z Norwidem.

Mia jednak Norwid i drugiego informatora co do osoby

Crasiskiego, a by nim Józef Bohdan Zaleski, który zetkn
;i z Norwidem równie w Rzymie w r. 1847, pokocha go

zawar przyja serdeczn i jedyn dozgonn w yciu Cy-

oryana. Zaleski by — jak wiadomo — do sceptycznie

asposobiony w sdach o Krasiskim i liczne tego dowody

znajdujemy w jego korespondencyi ; sd ten zmieni si

lieco dopiero po wydaniu Resurrecturis, lecz stosunki „poety

dumek" z Krasiskim nie byy nigdy zbyt blizkie. Ju w r. 1845

do wydaniu Trzech psalmów oceni je Zaleski jako „dobre

.<awaki, ale i mnóstwo miernych", a samego autora nazwa

siecznym „rewelatorem" 21
) ;

póniej, w styczniu r. 1848, do-

noszc Norwidowi o wyjedzie Mickiewicza do Rzymu nazwie

?o „antypodem Zygmunta" 22
), a po mierci Krasiskiego

poda nastpujc krótk charaterystyk autora ,,Nieboskiej
u

i swoich z nim stosunków: „Wyczytaem w dzienniku Con-

stitutionuel wie o mierci Zygmunta Krasiskiego. Artyku

ndzny, podnoszcy gównie arystokratyczne pochodzenie

zmarego. Rozczuliem si jednak w duszy i pomodliem si
za nieboszczyka. Krótkie moje z nim stosunki w Rzymie,

razi mnie sw paskoci, ale genialny czowiek, dobry Po-

lak i podobno nawrócony do prawowiernoci" 23
).

Nieraz musia by Krasiski na ustach obu przyjació

w czasie ich rozmów w Rzymie, skoro po wyjedzie ale-
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skiego donosz sobie obaj, co robi Krasiski i gdzie si

znajduje. W jednym z listów z ostatnich tygodni r. 1847,

gdy Zygmunta jeszcze w Rzymie nie byo — przyby tu bowiem

dopiero 30. grudnia tego roku 2i
) — donosi Norwid Zale-

skiemu, e „Zygmunt jeszcze nie przyby" 26
). W odpowiedzi

Bohdana na ten list znalaz Norwid sowa, e „Adam te

antypod Zygmunta" 26
). W midzyczasie jednak, w styczniu

r. 1848, pozna si Norwid z Krasiskim. Przekonamy si, e
znajomo przybraa od razu charakter serdeczny, gdy Nor-

wid ju w licie z 9. lutego 1848 r. broni Zygmunta prze

Zaleskim : „To, co mi piszesz o Zygmuncie, zmodyfikowaby;

sam zapewne, gdyby go widzia po pobycie w sercu ziem

naszej, tak nieustannie zakrwawionem. Nie przecz ci, il<

owszem jako dobr nowin pisz, i Zygmunt jest jednym z nie

zwyczajnych przykadów trzewoci w mistycyzmie , któn

tylko znajomo katolicyzmu zrodzi moe. I (nie wiem jal

byo), ale dzisiaj widz w nim miar wyrobion a ku rze

czom Boym i Ojczystym mio szczerze gorc" 27
). Za

pewne wic pewien sceptycyzm religijny, pewna „trzewo<

w mistycyzmie" —jak j Norwid nazywa — bya przyczyn,

do chodnego odnoszenia si Zaleskiego do Zygmunta

Zdziwi nas to nie moe, skoro — jak wiadomo — nawrót k'

szczerej religijnoci odby si u Krasiskiego dopiero pi

r. 1846, a Zaleski przepala si w arze religijnego uczuci

ju od pierwszych lat pobytu na emigracyi, i uczucie t

w nim roso i wzmagao si w miar lat, rozwoju zdarz

emigracyjnego ycia i kbienia si fali wypadków dziejowycl

Tymczasem Krasiski przyby do Rzymu. „Tu stan rz«

czy — donosi w dwa dni po przybyciu Sotanowi — n

dwoje babka wróya, albo starosta albo kapucyn. Chrystu

niewidomy, a w. Piotrowi nie mniej trzeba umie chodzi

po falach i nie uton, trudna sztuka. Z jednej strony tum

coraz liczniejsze i mielsze, po dziedzicach dolnych ; z drt

giej, nad gankiem, w górze, dwie rce zbrojne tylko bogc
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sawiestwem. Oto sceny aktory, a z daleka to czarne, sze-

rokie, kdy byszcz bagnety, gotowe do pochodu za lada

nieporzdkiem. Czy si wszystko odbdzie harmonijnie, czy

'te zamt nastpi, a dopiero z zamtu strój po dugim roz-

stroju ? To Bóg wie jeden. Co pewnego uwaaj, to to : wiek,

który dotd drzema i lea, ju przetar oczy i ruszy w pochód

;

tego ruchu nikt i nic ju nie wstrzyma, ale moe by to po-

chód pijanego, zataczajcego si albo te stpanie miarowe,

pewne swego i prdzej, a bez krwi, zwyciskie, o czem je-

dnak wtpi" 28
).

Przewidywania Krasiskiego miay si speni w r. 1848

1 przedziwn prawd. „Wiek, który dotd drzema i lea...

przetar oczy i ruszy w pochód"... ; ruszy do Rzymu rów-
! nie Krasiski, bo przeczuwa zbliajcy si bieg wypadków,
' który koem swem musia ogarn naród polski i duchowych

sterników jego odzi. Prócz wzgldów na zdrowie, które

f w zimie wymagao klimatu poudnia, pdzio go do Rzymu
• przekonanie, e nadchodzcy rok bdzie brzemiennny w wy-

padki, które oczyszcz atmosfer Europy, poo kres zma-

teryalizowanej polityce jej pastw i z zamtu wyoni now
' epok mioci Boej wród spoeczestw, tryumfu idei chrze-

1 cijaskiej nad wiatem, uosobionej w stolicy Piotrowej i jej

rzdcy, a przez to zmian w pooeniu jego ojczyzny. Zda-

wao si mu, e wizya Przedwitu poczyna przyjmowa re-

alne ksztaty, e blizkie zwycistwo ducha nad matery, e
myli wszystkich katolickich pastw zerodkuj si u stóp

: nowego namiestnika Chrystusowego, który przyszed, by
: wszcz polityk czynu, wyswobodzi tych, którzy cierpieli dla

idei Boej i wprowadzi nowy ukad rzeczy w wiecie polityki.

Chwila taka zdawaa si zblia. Na tronie rzymskim po Grze-

gorzu XVI., zapisanym tak smutno w pamici Polaków, za-

siad Pius IX., którego przyja dla Polski nie moga podle-

ga wtpliwoci. Dusz poety przeja rado; przebacza
I Rzymowi wszystkie krzywdy wobec jego narodu spenione,
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darowywa, e polityka tronu papieskiego za rzdów Grze-

gorza XVI. nie zawsze umiaa i w zgodzie z deniami jego

narodu, który w swym historycznym rozwoju niós stale wia-

dectwo myli Boej 29
). Radosn i jedn z najszczliwszych

chwil przeywa wówczas Krasiski ; nad zgorzknieniem i a-

ob, jak wniós do serca poety r. 1846, brzaski poczynay

wita, a ostatnie miesice r. 1847 i pierwsze pobytu w Rzy-

mie — to okres wyjtkowego wprost panowania optymizmu

u Krasiskiego w pogldach na losy wiata i ojczyzny. Ewo-

lucya duchowa poety zatrzymaa si przy ostatecznem prze-

wiadczeniu, e zblia si epoka czynu, zdawaa si i w pa-

rze z rozwojem zdarze. „Ach do Romy dniem i noc spieszy

duch — pisa ju w sierpniu r. 1847 do Stan. Komiana. Achl

daj mi podporucznikowstwo w strzelcach papieskich! Caa
emigracya, jeli o pierwszym wystrzale tam si nie rzuci, jeli,

gdy dzwon S-go Piotra zadzwoni o wolno wit w wie-

cie, nie zapomni ona wszystkiego gupiego i nie obaczy, e
Polska tam, gdzie razem i w jedni: i Bóg ojców i wnuków

swoboda, przeszo i przyszo, ziemia i niebo, po dugim

rozbracie pobratanie nazad, to gorzko i litonie trza bdzie

zapaka nad ni i wyrzec: Nic -to: óna!"i30
).

W takiem przewiadczeniu, do którego przywiodo go

i rozmylanie filozoficzne i wiara ojców i bystro patrzenia

w wypadki dziejowe, w niezwykej radoci ycia, przybywa

Krasiski do Rzymu. Rok nowy bdzie rokiem nowych burz

i wstrznie, rusz si pastwa w posadach, zadry od re-

wolucyjnych drgnie stara Europa, wytworz si nowe formy

ycia dla ludów. Srodze si judzi 1 Ogarnia go tylko lk,

by to, co si stanie, nie stao si na gruzach kopuy Pio-

trowej, by radykalizm i demagogia nie wziy góry, ba si

towianizmu i jego tendencyi panslawistycznej, lka si cen-

tralizacyi emigracyjnej. Ju 15. maja 1848 r. da temu wszyst-

kiemu silny wyraz w licie do Stan. Maachowskiego. 8l
) Ten

stan optymizmu, jaki u poety zapanowa obecnie, minie ju
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po kilku miesicach; nie przejdzie pól roku a wypadki wo-
skie potpi Krasiski dosadnie, potpi Mickiewicza i rewo-

lucy parysk i utwierdzi si w mniemaniu, e burza wypad-

ków r. 1848 i zrodzony z niej zamt poj to nowe dowiad-

czenie ludzkoci i jego narodu przez Boga. Na razie, gdy

przybywa do Rzymu, by dobrej myli; bawia ju tu

przedziwna mniszka, matka Makryna Mieczysawska, chodziy

suchy, e Mickiewicz ma ruszy z Parya do wiecznego

miasta.

Wspóudzia Norwida w gotujcych si wypadkach rzym-

skich nie by zrazu tak ywy. Gorca wiara i prawowierny

duch katolicki, który potrafi go w latach najbliszych po-

wstrzyma od bdów Towiaszczyzny, czyy cile jego

myli i sympatye z rol i losami papiestwa. Sam w swej

autobiografii, pisanej w latach póniejszych, okreli swój

wspóudzia w wypadkach rzymskich w sposób lakoniczny:

„by przytomnym atakowi na Kwiryna w Rzymie, a zacho-

wanie si jego zjednao mu, i J. S. Pius IX. w pokorze

swej raczy pisa do Norwida apostolski zapiecztowany
list" 3

»).

Nie wiemy nic bliej, jakie byo zachowanie si Nor-

wida wobec zdarze w Rzymie. To pewne, e nie bra
udziau w legionie Mickiewicza i e by wiadkiem walki

ulicznej, ataku na Kwiryna, ucieczki papiea z Rzymu i za-

mordowania ministra Rossiego. Czy spenia jakkolwiek rol
czynn — wiadectw pewnych niema. Jedynem wyjanieniem

mogyby tu by sowa Krasiskiego, zanotowane w licie do
Stan. Maachowskiego z Rzymu w dniu 15. maja 1848 r.

:

„Odpisuj tak póno, bo si, palców, mylim nie mia do pi-

sma, a potem dni te straszne nastpiy. Rze i rabunek co

chwila zaglday przez bram, przez okna. Czuwalimy po
nocach z Norwidem i Orpiszewskim, otoczeni dubeltówkami
i pistoletami. Lojola cile si powiza z Mazzinim, obaj sta-

rali si o anarchi i upadek Piusa. Biedny Pius, da sumie-

Wród romantyków. 10
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nie wite i czyste uwie pierwszemu, a wtedy pierwszy

rzek do drugiego: „obal a zemcij mnie". Taka prawda

dziejów tutejszych. Lkam si, o kopu, by porysowawszy

si, nie runa" S8
). Sowa te moemy jednak rozumie za-

równo jako akt samoobrony wobec rewolucyi ulicznej, jak

te widzie w opisanym fakcie czynny wspóudzia w obronie

walcego si tronu papiea ; okrelenie w autobiografii Nor-

wida przemawiaoby za pojmowaniem ostatniem. Jestem je-

dnak skonny przypuci, e czynnikiem pobudzajcym do

wystpienia z broni w rku by Krasiski ; cay bowiem po-

byt Norwida w Rzymie przez r. 1848 uprawnia do mniema-

nia, e aspiracye artystyczne bray w nim gór nawet wobec

tak wanych zdarze dziejowych.

Wród tego rodzaju gotujcych si wypadków nast-

pio poznanie Norwida z Krasiskim. Stao si to przed 25.

stycznia 1848 r., a wic wnet po przyjedzie Krasiskiego,

w miejscu dla ycia i twórczoci Zygmunta tak znamiennem,

bo w Kolizeum. „Kiedy po raz drugi ci widziaem — pisa

Norwid 9. lutego tego roku do Bohdana Zaleskiego, wspo-

minajc fakt zaprzyjanienia si w Rzymie — stao si jako,

i do Colosseum (pomnisz) szlimy. Podobnie i z Zygmun-

tem przypadek nas tame zaprowadzi. Radbym, aby podo-

bnie z Panem Adamem, po tej ziemi, tak do Polski podo-

bnej, krótk odby pielgrzymk" s
*). Pisa to Norwid po wia-

domoci, jak otrzyma od Krasiskiego, e Mickiewicz trzy

dni przedtem (6. lutego) przyby do wiecznego miasta ; w dniu

pisania listu nastpio wanie spotkanie Zygmunta z Ada-

mem. Norwid pozna go niezawodnie w dniach najbliszych.

Od pierwszej chwili spotkania si z Krasiskim przy-

lgn Norwid do wybitnego przyjaciela. Przyja wesza od-

razu w stadyum serdeczne i mody poeta wchodzi w kóko

osób najbliszych, grupujcych si okoo autora Irydiona.

Zeszli si bowiem nie tylko dwaj ludzie, lecz dwaj poeci,

i to w niezwykej chwili historycznej, w jakiej zwyka czy
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ludzi nie tylko wspólno przekona, lecz nawet przynale-

no do tego samego narodu. Krasiskiego z Norwidem

zwizao i jedno i drugie. Obaj opierali si w tym czasie

o podkad wierze cile katolickich, stali zdaa od dnoci
emigracyi paryskiej, zetknli si w wiecznem miecie; jeden

poeta mody, o duszy niesychanie wraliwej i atwo cho-

ncej, wobec starszego brata po lutni, który si swej myli,

moc poetyckiego imienia i rozlegoci dowiadczenia y-
ciowego musia wywiera na wpyw wybitny.

Poetycka struna nieraz zadrgaa w tych pierwszych mie-

sicach przyjani. Ju 25. stycznia tego roku donosi Krasi-

ski Stan. Komianowi: „Z Norwidem zapoznaem si — to

nie z kaleczcych ni ranicych — owszem. Skarb mu wielki

dan od Boga — byle go umia uy — co najtrudniejsze.

Kolory i wiato — to nic — ale tcza uwita, rozpostarta

na niebie z nich, foremna, rytmiczna, istna przepaska nie-

bios, to wszystkiem, to trudnem — i w kadej sferze ludzkiej,

nie tylko w artystycznej ! Miy i uprzejmy duch ten Norwi-

dowy— ale zdaje mi si, e jeszcze sam siebie nie stworzy

!

Nie wyrzek w gbiach swych wasnych fiat lux! ale przyj-

dzie ta chwila i stanie si on potg** 36
). Silne wic byo

pierwsze wraenie poznania, a utrzymuje si ono w miesi-

cach nastpnych. Norwid — jak zaznaczyem — naley wraz

z Ludwikiem Orpiszewskim, Wad. Zamojskim i Kajsiewiczem

do najcilejszego otoczenia Krasiskiego.

Tymczasem od Komiana przysza odpowied, a w niej

jakie sowa obawy o Norwida, skoro Krasiski w nastpnym
licie z 20. lutego powraca do jego osoby: „Co do orliko-

wego oka Norwidowego, nie lkaj si. Spad wzrok jego

w pracowni Castelbianca na lece broszurki — wzi w palce—
koniuszkiem palców samych kilka kartek przewróci a oczyma

w sufit patrza — potem nazad pooy i wyszed. Nader

uprzejma natura, bez namitnoci adnej, bez stronniczoci.

Brat jego si stowiani i tu przyjeda w tych dniach..." 36
).

10*
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Ze sów tych moemy wnioskowa, e wymiana myli z Ko-

mianem na temat osoby Norwida musiaa dotyczy jego ar-

tystycznych dnoci i poetyckiej strony duszy, co do któ-

rych Komian wyraa zapewne jakie obawy i powtpie-

wania 37
).

W tym wic czasie, gdy w Rzymie wypadki poczynaj

si kbi, Norwid oddany jest jeszcze przewanie swym ar-

tystycznym marzeniom. Wkrótce jednak musia je przerwa

i uledz fali wypadków. Nie moga w tern pozosta bez

wpywu przyja z Krasiskim, który — jak wiadomo — bra

udzia we wszystkich ówczesnych wystpieniach Polaków wo-

bec papiea i wypadków woskich. Twórca „Irydiona" by
przedstawicielem dnoci wrcz przeciwnych tym, jakie przed-

stawia Mickiewicz. Pozorna zgoda w pierwszych tygodniach

pobytu Mickiewicza w Rzymie przesza nawet w wyrane po-

tpienie czynów i kroków Adama przez Krasiskiego
;
pot-

pia w nim nie tylko Towiaczyka, lecz nie godzi si na

metod dziaania, zwaszcza od chwili rozbratu Mickiewicza

ze Zmartwychwstacami ; widzia w nim demagoga, bdcego
zaprzeczeniem wszystkich myli i pragnie, jakie sam w du-

szy swej wytworzy. Ju 28. marca pisa Komianowi : „Tu

niesychanych dokazuje wysile p. Ad.(am), by wyrwa bo-

gosawiestwo i sztandar z rk Piusowych, a zapomoc tego

uwici Towiaszczyzn. Walka midzy nim a duchem Ma-

kryny rozpoczta. Duo zgorszenia — duo nieadu niezgody.

60-ciu jest naszych, a wszystko midzy niemi wre wojn cy-

wiln. Nieboska ju i tu. 20-tu p. Ad. przecign na swoj
stron. Jest w Towiaszczynie ono pieko, o którem w Apo-

kalipsie : „Ma rogi podobne barankowym, ale jak mówi smok",

bo nienawi wre w ich sercach, a wielkie prawdy mówi. Bóg

od ich zwycistwa Polsk strze — rosn w potg i liczb" 88
).

Rozdzia midzy Mickiewiczem a Krasiskim, poczty w tych

czasach, mia si — jak wiadomo — pogbia coraz bar-

dziej i doprowadzi do zupenego zerwania i cakowitego
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potpienia dziaalnoci Mickiewicza. Dotknity do ywego

w swych katolickich przekonaniach nie oszczdza Krasiski

Mickiewicza ani obecnie, ani póniej, gdy ów po powrocie

do Parya przystpi do Trybuny ludów, a swemu bezwzgl-

dnemu oburzeniu dla roli Mickiewicza w wypadkach woskich

i rewolcie paryskiej da wielokrotnie otwarty zupenie wyraz

w listach do przyjació. „Czerwony sztandar" — Mickiewi-

cza — jak sam nazwie jego dziaalno — budzi w nim

odraz i oburzenie.

Jake si w tej walce dwu potnych polskich duchów

zachowa Norwid?

Porwany si indywidualizmu Mickiewicza nalea w pierw-

szej chwili do tej dwunastki, która stanowia zawizek le-

gionu polskiego; z tych zapewne chwil pochodzi portret

Mickiewicza, wykonany piórkiem przez Norwida 39
); lecz ju

w trzy dni po posuchaniu Mickiewicza u papiea, na sejmiku

emigracyjnym, odbytym pod przewodnictwem ks. Aleks. Je-

owickiego, gdy Mickiewicz da, by przy wyborze wodza

legionu polskiego uwzgldniono tylko takiego czowieka,

któryby nie nalea do adnej partyi i wyobraa ide now,
wykluczajc przez to wszystkich przedstawicieli „przeszych,

niepowrotnych czasów", wystpi przeciwko temu Norwid

wraz z Edwardem Lubieskim, mówic, „i do takiego le-

gionu polskiego, któryby chcia zerwa z przeszoci naro-

dow, on adn miar nalee nie moe. Co rzekszy, z listy

legionistów, na poprzedniem posiedzeniu spisanej, wymaza
si" 40

). Zaj wic Norwid wobec Mickiewicza stanowisko

zupenie takie same, jak Krasiski, i rodz si przypuszcze-

nia, e na krok ten zdoby si moe nie bez wpywu swego

przyjaciela. Od tej chwili czyo ich take potpienie dzia-

alnoci Mickiewicza.

Krok stanowczy, na jaki zdoby si Norwid wobec
twórcy „Pana Tadeusza", nie musia mu przyj atwo. Na-

zajutrz bowiem po zerwaniu „w licie najwyraniej przedsta-
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wi wszystko, co przeciwko kierunkowi przez Mickiewicza

propagowanemu mia na sercu", a nadto, gdy ten wyda
swój znany „Skad zasad", w obszernym licie do Bohdana

Zaleskiego, z daty 24. kwietnia 41
), a nastpnie do generaa

Jana Skrzyneckiego, stara si swój krok wyjani i poprze.

W licie do Zaleskiego zbija szczegóowo wywody Mickie-

wicza, w pimie do Skrzyneckiego dawa tylko ogóln ocen
sytuacyi. Lecz pismo to jest tem ciekawsze, e w jego tonie

i treci dwicz myli te same, jakim dawa wyraz Krasiski

w osdzeniu postpowania Mickiewicza w listach do przy-

jació. Zgoda midzy Krasiskim a Norwidem, oparta o to-

samo myli, a nawet wyrae, panuje w ocenie Mickiewi-

cza i jego dziaania tak zupena, e trudno j uwaa za co
przypadkowego ; musimy raczej w niej widzie wynik wspól-

nych rozmów i zupenej cznoci duchowej w odnoszeniu

si do przywódcy legionu polskiego. „Dugo mógbym pisa

o osobistych mych cierpieniach — czytamy w licie do Skrzy-

neckiego z dnia 15. kwietnia 1848 r. — które byy powo-

dem, i ze wszystkimi prawie m korespondency zerwaem.

Pomijam to wszake i zatrzymam si tylko nad ostatni (do

dzi liczc) boleci. Genera wie zapewne, i Mickiewicz

przyby tu — e pragn (szczerze, jak sdz) si ukorzy

przed Naczelnikiem Chrzecijastwa i wieku tego i narodów.

Trudno zapewneby opisa, jak si tu znalaz, jak form
wzgldem Kocioa i Polaków ten poeta wielki zaj raczy;

do, e (smutno mi wyrzec) znalazem go albo naogowo —
tak ju ugrzzym w tym kierunku radykalizmu mistycznego,

e si wydoby ze nie moe, albo najpotniejszym oszu-

kacem, jakiego przykadu dotd niema. Ten czowiek stra-

szny jest dla Polski... Dobre i ze miesza si w subtelno-

ci mistycznych formu jego — na niczem osadzi si nie

mona w stosunkach z nim, i chyba niewolnikiem jego zosta

trzeba... "**). Zbyt przejrzycie przeziera w tych sowach zda-
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nie, jakie mia Krasiski o udziale Mickiewicza w zdarze-

niach rzymskich, by przyj je za samoistny sd Norwida.

Mia jednak Norwid w Rzymie prócz zdarze, które

rozgryway si na arenie dziejowej i dotykay jego narodu,

take osobiste swoje cierpienia. Zgorzknienie i ironiczne wej-

rzenie na wypadki i ludzi wkrado si do serca modego
artysty. Nieszczliwa mio, potgowana wiadomoci, e
w yciu jego pozostanie uczuciem nigdy niezaspokojonem,

brak wieci przez czas duszy ze strony Maryi Trembickiej

o ukochanej, starcie z Mickiewiczem i rozwianie planów ar-

tystycznych, które rozbijay si o jaki bezwad duchowy

artysty, niepowodzenie poetyckie — wszystko to sprawiao,

e pragn z Woch wyrwa si i uciec gdzie w wiat da-

leki. Ju w roku poprzednim nie czu si w Rzymie dobrze

i wówczas namawia go Zaleski, by przeniós si do Parya.

Obemie niezadowolenie z ycia i miejsca pobytu wzmogo
si jeszcze bardziej i w marcu ju, a wic w czasie, kiedy

nastpio porónienie si z Mickiewiczem, pragn Norwid

Rzyn opuci, w chwili, w której — jak pisa Krasiski 28.

mar:a do Komiana — „gromowym nawaem spiesz wy-

padki", zbliaj si „dni sdu nad epok ca", „kilka ty-

sicy ochotników poszo do Lombardyi", „król sardyski

wszed z wojskiem do Lombardyi", a my „od dni 12-tu zu-

peniemy przecici od wszelkich nowin paryskich ldow
drog przybywalnych...". A „Norwid dotd tu" 43

).

„Zaskoczony wypadkami, bezpieniny" musia pozosta

w Rzymie.

„Opasanimy wojn zewszd — pisa Krasiski 9. kwie-

tnia do Augusta Cieszkowskiego — w Lombardyi wre — na

drodze z Tryestu do Wiednia powstanie sowiaskie — w Ge-

nui 200 rodzin'; angielskich czeka dla braku koni, wzitych

pod zaprzgi wojenne... Norwid wybiera si ze mn, innych

kilku take, ale wszyscy tak jak ja, zaskoczeni wypadkami

bezpienini" 44
). Chcia wyruszy i „nad Ren kierowa si
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przez Genu i Genew" w chwili, gdy w Rzymie „na kady
dzie zapowiedzian rabunek, rze, abominacya w witych
miejscach. mier Piusowi! pisz po wszystkich rogach ulic.

Zycie stao si udrczeniem. Miejsce kade dry pod sto-

pami". „Tu od tygodnia dni i nocy opakane pdzim (list do

Cieszkowskiego z 23. kwietnia). Co chwila gro nam ra-

bunkiem i zgonem — papieowi mierci" 45
). Lecz plan po-

dróy wkrótce si zmieni; ju nie nad Ren, lecz do Parya

chce Krasiski pody, a wraz z nim Norwid. „Norwid Ci

si kania — czytamy w tym samym licie — ze mn je-

dzie" * 6
).

Tymczasem rozstrój spoeczny si wzmaga ; w maju —
jak widzielimy powyej— musieli „wraz z Norwidem i Orpi-

szewskim czuwa, otoczeni dubeltówkami i pistoletami", sy-

tuacya polityczna wikaa si coraz bardziej, we Francy go-

towaa si rewolucya. „Od dnia do dnia" wyjeda Krasi-

ski z Rzymu, „byy atoli pewne rzeczy", które go zatrzymy-

way. Skdind wiemy, e miewa tajne audyencye u Piusa IX.,

któremu radzi, aby stan przeciwko Austryi na czele zje-

dnoczonych Woch 47
). 31. maja jest jeszcze w Rzymie i wy-

jeda dopiero w pierwszej poowie czerwca, lecz sam bez

Norwida, który pozosta w wiecznem miecie z Ludwikiem

Orpiszewskim.

Co bya przyczyn, e Norwid nie opuci Rzymu —

nie potrafi powiedzie. Czy niepewno ze strony Krasi-

skiego, dokd si uda, gdy po przyjedzie do Parya po-

byt swój okrywa tajemnic, czy brak rodków finansowych,

czy te zmiana postanowienia w chwili ostatniej, wywoana
jakim innym powodem, nie jestem w stanie wobec braku

danych rozstrzygn.

20. czerwca jest Krasiski w Genui, 22. w Turynie,

a 3. lipca widzimy go ju w Paryu. Std te piszc natych-

miast po przyjedzie do Orpiszewskiego do Rzymu dodaje,

by „przyczony — do listu — bilecik odda Norwidowi
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i prosi go, by nikomu nie wspomina, e std pisany"* 8
).

Nastpny list, równie do Orpiszewskiego, z dnia 14. lipca,

daje ju obraz pooenia w Paryu. „Dotdem tu — odwle-

kany termin strasznego rozruchu mnie wstrzyma od dnia do

dnia. Na dzi naznaczona zguba Babylonu. Myl, e nic nie

bdzie, alem si zosta. Zawczoraj Towiaskiego i Guta za-

aresztowano — o tej samej godzinie cud si zdarzy, bo o tej

samej zjawi si tu brat Adam i wzi znów rzdy i zastp-

stwo ! Wierz teraz tym ludziom i ich wyznaniom, legiom itd.

Oczywicie, com twierdzi milion razy, oczywistem si poka-

zuje. Towianizm w cisem poczeniu z podziemiami, w któ-

rych si knuj spiski szataskie przeciw ludzkoci. Nigdy

wyobrania nie zdoa wymarzy okropnoci tu si dziejcych

po pewnych lochach..." 49
). Ten czarny, z apokaliptyczn

groz malowany obraz stosunków w Paryu i roli w nich

Mickiewicza i Towiaczyków, nie mia pozosta obcy Nor-

widowi. List bowiem zawiera dopisek: „Udziel tych wiado-

moci Norwidowi", a dalej sowa, ju wprost dla Norwida

przeznaczone : „Pani Kalerdi std jedzie do Niemiec zdro-

wiusienieka" 60
).

III.

W przygnbieniu i rozterce ducha pozosta Norwid

w Rzymie. Na ten smutny stan poety zoyo si czynników

wiele, a wyjazd Krasiskiego nie by bez wpywu na wzmo-

enie jakiej marzycielskiej bezczynnoci, rozstroju, a nawet

melancholii. Jeszcze w licie z 8. kwietnia pisa Norwid do
Maryi Trembickiej, e „ma zamiar sztuk ojczyzn na jaki

czas opuci — i sztuk sfer moe na czas jaki — potrze-

buj podróy od cyprysów do wierków — ku szaremu niebu

i piaszczystym polom, a tam moe, gdzie samotnych wie-

czorów kilka przed laty spdzilimy 51
). Tskni wic poeta
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do ojczyzny, uczucie nostalgii zapanowao nad sfer artysty-

cznych de, pragn by na Mazowszu, tam, gdzie przed

laty spdzi z przyjaciók „kilka samotnych wieczorów". I to

moe byo przyczyn, e nie wyjecha z Krasiskim, gdy
ten kierowa swe kroki przedewszystkiem ku Lozannie, gdzie

przebywaa w tym czasie p. Krasiska z dziemi, a nastpnie

ku Paryowi, miejscu pobytu Delfiny Potockiej fi2
). On za

pragn wierków, nieba szarego i pól piaszczystych.

Rozka z Krasiskim zwikszya bole duchow Nor-

wida, a brak rodków do ycia nie móg na równie dzia-

a dodatnio 63
). ali si ze swej niedoli przed Komianem

i Skrzyneckim, wspomina nieobecnego przyjaciela „z którym

mia wiele chwil dobrych i korzystnych" u), po gowie chodziy

mu nawet rojenia o mierci. Stan zwtpienia w siebie samego,

rozdwiku i przybicia, odzwierciedla si dokadnie w licie

do Skrzyneckiego z dnia 1. lipca, gdy stary genera listopa-

dowy strofowa poet za bezczynno ducha, jak wyczuwa
z jego listu. „Serdecznie i najszczerzej dzikuj za pami
i strofowanie, które mi p. Jenera przesya — pisa Norwid.

W tem wszystkiem bowiem widz oddwik opiekuczej

przyjani, czego ju od jake dawna pozbawiony jestem.

Niestety ! moe najprawdziwiej, najdokadniej, najszczerzej

znam wszystkie bdy i przymioty tego pokolenia sierocego,

do którego przyszo mi nalee. Z wielu te wzgldów stary

jestem a wstyd, i gorzko mi na wiecie. Od lat te wielu

powtarzam bliszym moim znajomym, e w prologu do dramy

steram siy ywotne, i e tym sposobem akt jej pierwszy

bdzie aktem ostatnim. Cae to pokolenie jest na hekatomb
dla przyszoci — zniszczy si jak narzdzie potrzeby jakiej,

co nie bya. I szczliwi jeszcze, którym dano nie rozumie

tego pooenia. Zarozumiao ich pocieszy, hardo si uda

za odwag, za filozofi stanie cynizm, a wyobrania schoro-

wana, religii posta wemie na si. Mimo to wszystko, pro-

sz wierzy, i nie ja trac czasu, ale czas mi traci. Obrazu
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wielkiego, który Bohdanowi i Zygmuntowi Krasiskiemu po-

kazywaem w kompozycyi, nie zrobi dlatego, i zniszczyem

karton i rozpoczte dzieo, a zniszczyem dlatego, e gmach,

do którego ów obraz przeznaczono, z ziemi zosta zrównany,

a waciciel na dobie nie jest w stanie o dzieach sztuki

myle. Powód do jasny. Musz usta i dalej cign szar

ni losu. Podobno, e caa modo moja na tem przejdzie,

i od kadego owocu pracy mojej wstawa musz i rzuca.

Pisma moje niektóre zaczy si drukowa w Paryu i wy-

buchna rewolucya — wszystko dla mnie zapóno, tak pierw-

sza modo przesza. Ale moe ostatnie dzieo moje, to jest

mier, to jest mier przynajmniej na czas przyjdzie, w czem

niech si stanie wola Boa...

Pierwsz modo przeywszy w taki sposób, byoby
moe niestosownem w chwilow nie wpa obojtno, zwa-

szcza dodawszy jeszcze tysic przeciwnoci materyalnych,

tysic cierpie serdecznych i nieszczcia krajowe, i to, e
wczora wie mi dosza, i brat mój najmodszy emigrowa

;

sowem niema miesica, eby mi nieszczcie nie spotkao...

Prosz wszake nie myle, jakobym w gnun wpad
inercy; owszem, zatrudniony jestem cigle, lecz jedynie

dlatego, abym chwili wolnej nie mia. Samotno, której

potrzebuj tak jak powietrza i napoju, daje obszerne miej-

sce sztuce, a sztuka tak jest nieskoczon ! cigle mona
si uczy"...55

).

Te same uczucia, jakim Norwid dawa ujcie w przy-

wiedzionych wyjtkach z listu do Skrzyneckiego, odbijay

si równie w korespondencyi z Krasiskim. By ich wy-

razem list poety, wysany — jak naleaoby przypuszcza —
okoo poowy miesica lipca, gdy Krasiski tymczasem opu-

ci ju Pary i osiad w Heidelbergu. Do listu doczy
Norwid „wiersze bardzo adne, gdzie sobie mier wróy".
Wiersze te podobay si Krasiskiemu bardzo ; nie omieszka
przesa ich Delfinie Potockiej 6e

), odpowied sw na nie
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przytacza w licie do Cieszkowskiego na dowód, „e sd
Boy zawis nad wszystkiemi" 67

). Otrzyma te na nie odpo-

wied Norwid w licie z Heidelbergu, wysanym okoo 26.

lipca. Donosi w nim Krasiski „szczegóy o Towiaskim
i Mickiewiczu" 68

), gdy wanie dopiero dwa dni przedtem

powróci do Heidelbergu „z babyloskiej wycieczki" (do

Parya) 69
), przesya równie poetyck odpowied na wiersze

Norwida.

Taka jest geneza wiersza Krasiskiego do Cypryana

Norwida. Zaprzecza w nim Krasiski przeczuciom Norwido-

wym o mierci ; on nie moe by jej upem, lecz wzici jesz-

cze „skrzydlnym lotem" nad wiatem.

Ty utrzymasz sdy Paskie
Na czas — czasów zwrot,

Rzeczpospolity szataskie

I pónocny knut,

Co zatrzsn kadym krajem,

cigajc si wzajem.,.

A kto zacny — ocaleje —
A kto zacny — wite dzieje,

wity rozpocznie wit

!

Wejdzie — z ska Tarpejskich bólu

Do ywota Kapitolu

Wejdzie na wieków szczyt!

Zamt minie, powróci ta, która „wzgardzia czerwonym

sztandarem", powróci „mia Bogu" a „kata swego powici
Chrystusowi". On, Krasiski, tego nie doczeka, lecz tylko

t chwil przeczuwa ; doyje jej jednak Norwid

:

Co ja widz w przeczu mroczy,

To ty ujrzysz na twe oczy —
Nie odchodzisz na zniknicie —
Snów twych ujrzysz wywotwzicie —

Ty nie mierci up

!

Skrzydlnym jeszcze wzlecisz lotem,

Gdy z trupami ja pokotem
Lee bd trup !

—
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By ten wiersz nie tylko odpowiedzi na nienia Nor-

widowe o mierci, ale niós otuch i wiar. Maloway si w nim

silnie wierzenia Krasiskiego, e wiat ten idzie ku ruinie,

wierzenia, utwierdzone wanie wieo pobytem „w Babylo-

nie", gdzie powiewa „czerwony sztandar"; ale bia z niego

nadzieja, e duchy takie, jak Norwid, nawet w zamcie idei

i walce dobrego ze zem musz wyj zwycisko i ujrze

„wywotwzicie swych snów". Nie wolno mu wic wtpi.

A na t niezwyk si sowa, tak widoczn w wierszu, na

zamknit w nim tak wielk moc ducha, zdoby si Krasiski

wobec Norwida w chwili, gdy pisa do Orpiszewskiego, e
„demagogia nas zarna... a Mickiewicz tej zimy odj mi

na czas ja moj wasn" 60
); a Cieszkowskiemu w kilka

dni póniej donosi, e ginc „wród najnawalniejszych burz,

od gromów apokalistycznych" mona „mierci sw zbawi

wielu, wiadectwo skadajc Bogu, Ludzkoci, Ojczynie,

witoci i zacnoci, czy przed tryumfujcym knutem, czy

przed tryumfujc purpurow Rzeczpospolit" 61
).

Po powrocie z Parya, gdy Krasiski osiad zrazu w Hei-

delbergu, a Norwid bawi cigle w Rzymie, rozpocza si

korespondencya przyjació. Nie moga ona by regularna,

bo Krasiski zmienia w roku 1848 jeszcze kilkakrotnie miej-

sce pobytu (Heidelberg, Bad-Baden, Dieppes, Pary, Bad-

Baden, Heidelberg, Bad-Baden), a Norwid opuci take

chwilowo Rzym podejmujc jak — bliej dzi nieznan —
wycieczk morsk, która w kadym razie duej nad kilka

tygodni nie trwaa. Kiedy miaa miejsce — dokadnie nie

wiemy, lecz powróci z niej Norwid znowu do Rzymu i po-

zosta tu a do koca roku 1848, a moe nawet do pierw-

szych dni stycznia r. 1849 62
). By wiadkiem wszystkich ów-

czesnych wypadków w Rzymie i obok Orpiszewskiego dru-

gim o nich informatorem Krasiskiego.

Nie jestemy dzi w stanie z powodu braku wszelkich

wiadectw odbudowa cile tego okresu stosunków Nor-
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wida z Krasiskim. Jak wiadomo bowiem, wszelkie listy Nor-

wida do Krasiskiego zaginy, a najwczeniejszy list Kra-

siskiego do Norwida — jakim si moemy posuy — ma
dat dopiero 30. listopada tego roku. Tylko z listów do

Orpiszewskiego da si wyowi tu i ówdzie jakie echo ko-

respondencyi Krasiskiego z Norwidem w chwilach, o któ-

rych mówimy; nawet bowiem listy do Komiana i Cieszkow-

skiego, tak zreszt cenne dla dziejów przyjani obu poetów,

nie zawieraj w tym wzgldzie adnych wskazówek. To, co

jako pewne da si okreli, jest fakt, e ze wspomnianej

wycieczki morskiej powróci Norwid do Rzymu ju przed

miesicem listopadem r. 1848 68
), e stan jego ducha, jaki

przeziera z listu do Skrzyneckiego, nie polepszy si, e
Orpiszewski bywa czsto porednikiem w korespondencyi

z Krasiskim, a niektóre z listów zarówno Norwida jak

i Krasiskiego wspóczenie ju poginy, nie dochodzc rk
przeznaczonych.

Po licie z lipca, o którym bya mowa powyej, by
list Krasiskiego do Norwida z Badenu, wysany przed

23. sierpnia tego roku 6
*). Nastpna wzmianka o Norwidzie

znajduje si w licie do Orpiszewskiego z 3. wrzenia, w któ-

rym Krasiski donosi mu o znanej aferze z Romanem Czar-

nomskim ; ów grozi Krasiskiemu „latarni jako najwi-

kszemu arystokracie i poecie." Powiadamiajc o tem zda-

rzeniu Orpiszewskiego dodawa Krasiski : „udziel Norwidowi

tych szczegóów i donie mu, e u tych panów poezya prze-

znaczona do latarni — niech si wic on strzee" 65
)... Nie-

zawodnie wic w tym czasie osobnego listu do Norwida nie

pisa, skoro poleca go uwiadomi o wszystkiem. Podobna

wzmianka znajduje si w licie do Orpiszewskiego z 29. pa-

dziernika: „Posaem ci sous bancie to co lubi, nie mów
nikomu o autorze, a o rzeczy, jeli chcesz, mów — udziel

te i Norwidowi" 66
). Bya to druga edycya psalmów, wy-
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danych w padzierniku tego roku pod pseudonimem Spiry-

diona Prawdzickiego 67
).

Skaniabym si do przypuszczenia, e wanie na te

miesice, w których Orpiszewski by drog porozumienia

midzy Krasiskim a Norwidem, przypada Norwidowa „wy-

cieczka morska** z Rzymu. W kadym razie z przytoczonych

wzmianek naleaoby wnioskowa, e w tym czasie osobnych

listów Krasiskiego do Norwida nie byo.

Dopiero w licie Krasiskiego do Stanisawa Maachow-

skiego z 9. listopada znajdujemy pierwszy lad listu Nor-

wida do Krasiskiego 68
) ; nastpny list z 21. listopada za-

wiera ju wiadomoci o wszystkiem, co si stao w Rzy-

mie 69
). Donosi w nim Norwid o zamordowaniu ministra

Rossiego i ucieczce Piusa do Gaety.

Stanowisko, jakie zaj Norwid wobec wypadków rzym-

skich, zdumiao Krasiskiego. To te list jego posa Komia-
nowi wraz z swym wasnym listem z 4. grudnia dodajc:

„cz ci tu list z Rzymu pisany Norwida — spal go, ale

zadziw si nad charakterem czowieka. Módz list taki pisa

w Romie 21 -go Novembra 1848! Ah to trzeba by z mar-

muru kutym, lecz tylko pedantem siebie samego" 70
). Sam za

odpowiedzia Norwidowi listem z 30. listopada, pisanym „na

brzegu oceanowym", w Dieppes. Z listu tego moemy po-

da tylko wyjtki 71
). Krasiski pisa 72

):

„Wiedz co wiata rzeczywisto — z krysztau idea,

zdarzenia z bota, czyn ze cnoty dyjamentowej — oto s trzy

integralne czci wszechdziejów. Jak w zwierciedle dusz
w pierwszym odbija, jak z potworem walczy z drugim,

a w Bogu zaczerpywa si do trzeciego! Szczególnie dzi
i teraz ta prawda, gdy Germanie wstpili na scen dziaa.

U nich albowiem midzy krysztaem a botem, ideaem a wy-

darzeniem przepa. Z drugiej strony i to trza wiedzie, e
nieraz kto w samym zwierciedli si krysztale, ten przywyka
by sam mar — i wszystko za mary uwaa — a gdy
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przyjdzie mu do czynów na skalistych i wirnych drogach

planety tego, nie dorównywajc si potrzebie, jak najacniej

stacza si w burz i wir i kip wydarze. W imi Idei przy-

stawa na zupenie nie idealne rodki i sposoby — j widzi

w oddali — dla niej gardzi potocznoci, a jednak czynem

istotnym, w potoczno, j, t Ide co chwilnie wciela— nie

skaka dla jej mioci przez strumienie czarne — ale zaraz, na-

tychmiast — dla jej mioci gortszej odczernia te pomyje dzie-

jów, zotemi jej blaski ! To zwie si cnot — tego nigdzie nie

ma dzisiaj — i dlatego le i dlatego jeszcze gorzej bdzie...

...We wszystkiem, co si stao w Romie widz absolu-

tne bazestwo, bazestwo posunite a do szczytnoci —
nikt nie uczyni tego, co by winien sobie, wiekom, nawet

stronnictwu swemu, nawet passyi swej, nawet zbrodni swej.

Jeden tylko Rossi — bo upad i skona przy dokonywaniu

swej myli, swej powinnoci — a upad i skona, jak y
z pogask ironi i spokojem 73

). Lecz Pius IX. z krucyfixem

w rku nie wyszed do zbójców ostrzeliwajcych Kwiryna —
nie rzek do nich „W imieniu Boga nie!" — nie zatryum-

fowa z nich czy obaleniem ich przed sob na kolana, czy

te wasnem obaleniem si ciaa swego przed niemi, przebi-

tego od nich kulami mczestwa u
). Wtedy byby zmartwych-

wsta potniejszy daleko — a teraz, acz yw, czy te zmar-

twychwstanie ?

Ksita i szlachta rzymska warta Gemonii — ani si

jeden nie opowiedzia przy Papieu, a niektórzy strachem

gnani, szpad dobyli przeciwko niemu. Kazabym bosych,

w miertelnej koszuli z powrozem u szyi poprowadzi przed

wasne herby, gdziebd stercz z murów, czy paacowych,

czy cmentarzowych, czy kaplicznych i liza bym im kaza te

herby wasnemi jzyki, aby wylizali, choby, choby przez

rok cay liza przyszo, a potem zaprowadzi na szczyt Ka-

pitolu i jednego po drugim przywiza do ogona konia

bronzowego Marka Aureliusza, z napisem na czole: „Tak
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zwal si jeszcze 15. Novembra 48 roku." Przekonanym e
si w Rzymie wszystko rozlezie. Moe przy tem bd za-

wieruchy uliczne, mordy, rabunki — lecz nic wielkiego nie

powstanie. Mamieni pedantem, pedanty nigdy w dziejach nie

. znacz nic. Lepszy najprostszy jenera, co umie brygad po-

I

prowadzi, ni najuczeszy i frazesów najpeniejszy, a bez

Ducha erudyt ! Sterbini za tchórzem — mógby wygra
rol Robespiera jak kaden tchórz — ale czasu nie bdzie

mia ni materyau 76
). Ze Zucchi przywróci Papiestwo, wszystko

smutnem ! U starych adnej Idei — u modych adnego cha-

rakteru — Epoka nikczemna — Z robaków jej dopiero, gdy

przestan si wi i rozgnij, wiosna jaka tchnieniem z góry

wyprowadzi kwiaty!..."

Na list ten, w którym Krasiski wypowiada w sposób

zupenie jasny i bardziej dokadny, ni we wszystkich wspó-
czesnych listach do przyjació, co myli o anarchii rzymskiej

i jej ofiarach, przysza odpowied Norwida — dzi nam bli-

ej nieznana — donoszca jednak, e zamyla Rzym opuci.
Dokd chcia Norwid wyjecha, Krasiski nie wiedzia. Bo
wysyajc pod koniec tego pamitnego roku, w dniu 26-go

grudnia, list do Orpiszewskiego docza równie „wane"
pismo dla Norwida i zlecenie: „Norwidowi, gdziebd on

jest, list ten do dla niego wany, zaraz przeszlij" 76
). Co

ten „do wany list" zawiera, czy pomoc materyaln —
co jest bardzo prawdopodobne — czy moe jakie wiado-

moci o pani Kalergis, nie wiadomo, jak równie i to,

czy zasta jeszcze Norwida w Rzymie. W midzyczasie je-

dnak, t. j. po wysaniu tego listu a przed nastpnym do
Orpiszewskiego z 9. stycznia 1849 r. z Badenu, nadeszy

wiadomoci od Norwida — dzi nam take zupenie nie-

znane — i to do liczne, gdy wspomniany list do Orpi-

szewskiego zawiera ju nastpujc wzmiank: „Norwida
listy czste ale coraz niezrozumialsze. To sztuka tak pisa,

lecz sztuka nikomu na nic nie przydatna. Biedny, biedny

Wród romantyków. 11



162 WRÓD ROMANTYKÓW I ROMANTYZMU

czowiek" 77
)... Nie mia jednak Krasiski pewnoci, czy „wa-

ny list" do Norwida z 26. grudnia doszed jego rk, listy

za samego Norwida nie zawieray adnej wiadomoci w tym

kierunku ; to te 27. stycznia piszc do Orpiszewskiego za-

pytuje: „Czy Norwidowi list odesa? Co te za styl nie-

rozgmatwany u tego chopca? Gdy list odbior, to rozpa-

czam o jego przyszoci" 78
). Sowa te s bardzo charaktery-

styczne dla oceny stosunków obu przyjació. Mamy w nich

bowiem dowód, jak doskonale przewidywa Krasiski, e
ten „nierozgmatwany styl" Norwidowy bdzie przyczyn roz-

dwiku midzy artyst i poet Norwidem a tymi, wród
których przyjdzie mu pracowa; stanowisko wreszcie, jakie

zaj Krasiski wobec tej niejasnoci Norwidowego stylu,

wzywajc go, by mia wicej w sobie „prostoty," stanie si

po kilku zaledwie miesicach niemaym czynnikiem nieporo-

zumienia midzy przyjaciómi.

Nie ulega wtpliwoci, e w tem osdzeniu formy pi-

sarskiej Norwida nie pozostawao bez wpywu na Krasi-

skiego, ju w tym czasie, stanowisko prasy poznaskiej,

a gównie Przegldu poznaskiego wobec Norwida, stano-

wisko dotkliwe dla modego poety, pene lekkiej wobec

niego ironii i godzce w jego poetyckie aspiracye. W Prze-

gldzie bowiem, organie Komianów, pojawiay si utwory

Norwida, tu te okazay si pierwsze sarkastyczne ataki na

poet 79
). By to dopiero pocztek nagonki, jak urzdziy

na Norwida czasopisma poznaskie w latach nastpnych.

I one narzekay na niejasno stylistyczn Norwida, odno-

szc si z tego powodu do poety do lekko, tem bardziej

jednak bolenie 80
). Krasiski, którego stosunki z Przegldem

poznaskim byy cise, gdy wydawnictwo to wspiera na-

wet materyalnie i by staym jego czytelnikiem — jak to

wida z korespondencyi z Komianem — znajdowa w orga-

nie tym ju wówczas narzekania na „nieprosty, wymarzony"

styl Norwida.
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Tymczasem z drogi przychodziy listy Norwida „czste,

ale coraz niezrozumialsze", lecz nie mówiy, dokd artysta

dy i gdzie ostatecznie osidzie. Dopiero w pierwszych

dniach lutego 1849 r. otrzyma Krasiski od Norwida list

ju z Parya, sam odpisa na 12. lutego, a 16. tego mie-

sica donosi Orpiszewskiemu, e „Norwid w Paryu, obie-

cali mu jak robot rysunkow tam, wic pisz do poste

restante" 81
).

Odpowied Krasiskiego, wysana z Badenu 82
) 12. lu-

tego, przedstawia si w dostpnym mi wyjtku jak nastpuje

:

...„Wic wBabylonie! ach! strze si to otcha ! Zrazu

si ni gardzi, depta si po tym bruku, a powoli bruk tak

si przypodchlebi podeszwom, tak zacznie szepta dziwnych

peno powieci im, e przylgniwaj coraz bardziej — i wresz-

cie zlepi si z asfaltem — czowiek cay stanie si niby

rolin, gdyby drzewem tego wszech potnego bruku ! Tak

do Oceanu sonego co z piersi serce mu wymiata z po-

cztku, póniej przywizuje si marynarz — Ach! strze si
tego oceanu kamieni i serc skamienionych lub rozwcie-

kych — tam ludzie staj si albo katami z niemiosierdzia,

albo katami z miosierdzia. Pierwszymi bo tyle ogldaj po-

doci i wszeteczestw potocznych, drugimi bo tyle ogldaj
ndzy i ucisków retorycznych i faszu i sprosnoci i prze-

wrotnoci ducha — a wszyscy, wszyscy egoistami! O! nie-

raz zapaczesz za Rom! czekaj Ci w Paryu co krok

sztychy w serce niesychane — zawody, oburzenia, zwtpienia,

co pycha moe, co wiotko potrafi, oglda bdziesz"... 83
).

Ju w jednym z przytoczonych poprzednio listów do
Orpiszewskiego — jak widzielimy — dawa Krasiski smu-
tny ogromnie obraz stosunków we Francyi, a zwaszcza w jej

sercu Paryu, którego anarchia spoeczna kazaa mu przy-

równywa nawet to miasto do nowoytnego Babylonu lub

Sodomy 84
). Rok 1848 odbi si tu niemniejszym odruchem

rewolucyjnym; tu byo miejsce „czerwonego sztandaru", owej

11*
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zaguby wiata i Polski w oczach Krasiskiego, tu gniazdo

centralizacyi emigracyjnej i siedziba Towiaczyków z Mickie-

wiczem na czele; tu wreszcie jawi si Trybuna ludów, ów
organ, dla którego dziaalnoci Krasiski nie znajdowa do
sów potpienia. W miecie tem osiada Norwid; nie dziw

te, e Krasiski maluje mu je w sowach penych jakiej

apokaliptycznej grozy.

W nowych dla siebie stosunkach pocz si Norwid
przypatrywa bliej ludziom i sprawom. Troski artystycznej

i materyalnej natury poddaje, jak moemy sdzi — na ra-

zie przynajmniej — w pierwszych chwilach emigracyjnego

ycia, niepokojom ogólniejszym, moralnym i narodowym.

Z Towiaczykami i Mickiewiczem styka si do tej pory lu-

nie, nie by w ognisku ich pracy; spoeczestwo polskie

zna w kraju, albo w nielicznych i wybranych jego przed-

stawicielach w Rzymie; obecnie zetkn si z rodowiskiem

nowem, które ongi Zaleski wskazywa mu jako miejsce roz-

budzenia jego artystycznych dnoci , Krasiski za mia-

nowa nowoytnym Babilonem, z którego rewolucyjnej uny
wyjdzie haso zagady ojczyzny, jeli idea mioci Boej nie

pokona anarchii wieku.

Stan podmiotowy poety nie by równie w chwili przy-

jazdu do Parya najlepszy; choroba duszy, której jedn
z przyczyn tragedya serca poety, uleczona nie bya; koniec

mia jej pooy dopiero Pary. Wieczna troska o chleb,

brak tak potrzebnej Norwidowi w yciu przyjani — z bliz-

kich by tu jeden Bohdan Zaleski — gorycz ducha, rozwi-

nita ju tak silnie w Rzymie, a obecnie potgujca si

skutkiem nieszczsnych warunków, w jakich si znalaz, brak

na kadym kroku tej wysokiej idei wiary, jak poeta stale

nosi w swej duszy— oto niewesoe ramy, w których zawaro

si ycie Norwida, gdy si znalaz na paryskim bruku. Z przy-

jació y z jednym Zaleskim, pozatem przeywa sam siebie.

Mamy kilka relacyi, jakim by wówczas Norwid i jak
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si ludziom przedstawia. „Norwid — pisze Zaleski do

Jana Komiana we wrzeniu 1849 r. — po staremu bajro-

nizuje. Mtno mu i smtno w sercu. Opuci rce, a krn-

brny w duchu, e niczyich rad nie przyjmuje. A szkoda

tyle niepospolitych talentów. Taka potna inteligencya i có
po tem? Marnuje dary i aski, manieruje w pismach, dzi-

waczy w yciu. Skdby mu zaczerpn ulgi ? Czem obudzi

energi? Marzy wci, a co smutniejsza, e w gruncie po-

bony jest i miujcy Boga. Ufam, e go Bóg nie opuci,

e go cudownie uzdrowi, odnowi na poytecznego sug
swego" 85

). A dalej dodawa: „Widuj take Klaczk. Spo-

doba mi si; bystry, pracowity, pisuje dziarsko, a czuje

i myli po polsku". Klaczko za, który w tym mniej wicej

czasie, lecz nieco wczeniej, pozna Zaleskiego i Norwida,

takiemi dzieli si co do jego osoby spostrzeeniami z Janem
Komianem : „poznaem Bohdana Zaleskiego i Cypryana Nor-

wida. Gównym przedmiotem rozmowy bye Ty. Norwid

mnie bardzo niepokoi: i serce chore i umys chory, rady

nie przyjmuje, a koysze si cigle w jakiej samobójczej

genialnoci, a ze zdolnociami swemi robi tylko amane sztuki,

wicej obawy ni podziwienia obudzajc" 8e
)... Dodajmy do

tego zdanie Lenartowicza o poecie, gdy przyby do Parya,

przytoczone ju poprzednio, a uzyskujemy z trzech stron

obraz czowieka od trzech ludzi, rónych zupenie organiza-

cy umysow i rodzajem stosunków z Norwidem, obraz ró-

ny moe w owietleniu, lecz jednaki w treci. W tym cza-

sie, w pierwszych miesicach pobytu we Francyi, zapewne

w drugiej poowie czerwca, wyjeda Norwid z Parya
z przyczyn bliej nieznanych 87

). W listopadzie by ju tu

atoli z powrotem.

IV.

W takich stosunkach ycia, usposobieniu i stanie ducha
u poety pocza si jego paryska korespondencya z Krasi-
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skim. Nie mamy z niej adnych ladów natury osobistej,

gdy wycigi z listów Krasiskiego — gówny materya do

odbudowy tej korespondencyi — pozbawione s wszystkiego,

co mogoby rzuci na yciow jej stron jakiekolwiek wiato.

Jednak na podstawie tego, co powiedziaem powyej, naley

przypuci, e stan duchowy Norwida musia si w listach

do przyjaciela odbija przejrzycie i e odwrotnie listy Kra-

siskiego do Norwida niejedn w tym wzgldzie musz za-

wiera wiadomo. Wycigi nasze dotycz tylko zagadnie

ogólnych.

Odpowiadajc na list z 12. lutego donosi Norwid Kra-

siskiemu o stosunkach wród emigracyi a zwaszcza o mod-
szej emigracyi, krelc w czarnych kolorach obraz, który si

mu przedstawia jako „cierniowo- palmowo -botnisty". Kra-

siski odpowiedzia z Badenu 9. marca.

„...Ach wiem ! od dawna wiem, na co serca i mózgi pol-

skie wychowao 20-cia laty niesychanej tyranii! i wiem te
na co namaszcza je co dzie Arcy-kapan i kapani, dni
tylko panowania ! — Omnia serviliter pro dominatione — a tu

s e r v i 1 i t e r tyczy si pieka i oba, czy wychowywacz, czy

arcykapan i namaszczacz maj si serviliter w stosunku do

Szatana! Szatan jeden tylko potrafi wymyle na wiecie

i wyda z ona ziemi co cierniowo-palmo wo-botni-
stego! 88

) To najokropniejsza kombinacya rónorodnych

pierwiastków, o jakiej kiedy nio si Mefistelesowi — a tak

jest ! tak niezawodnie jest i kady powiew przynosi mi od dawna

zapach palm pomieszan z bota i krwi zapachem ! Wiem
o tem, wiem — i na to umieram ! Lecz o sobie nie bd
mówi — Tobie za jeszcze raz powtórz strze si i strze

w Babylonie — a szczególnie strze si pewnych ludzi, któ-

rych masz za dobrych ludzi, o których mówisz, e za-

trudnieni, e wic ich widywa nie bdziesz, a którzy jednak

bd sida stawiali na ciebie — bd — ja Ci mówi, e
bd, bo im ofiar potrzeba moralnych, bo suchaj mnie
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, i wierz mnie, rzadko mi instynkt mój nerwowy zwiód, wierz

mnie, to nie s dobrzy ludzie! w nich nawet palm i cier-

niów niema, chyba na zewntrz jako strój teatralny, lecz za to

bota wiele i znów ponad botem sztuczny asfalt, gadka powierz-

chnia, zdolnoci huk i znów omnia serviliter pro do-

minatione. Za dni naszych mio wasna silniejsz dwi-

gni u kobiet i mczyzn wielu ni mio Idei lub ojczyzny —
Skutek tego, bdzie odspoecznienie spoeczestw— ale tak jest!

Dobrze jaki Francuz powiedzia gdzie: „on s'adore — on

ne se respecte plus!" Tak jest, kto czci si zacznie, ten

nie moe si ju szanowa — wyrósszy na Boga staje si

czowiekiem brudnym — bo Bogu to wolno ! ale, e si w ko-

niec koców Bogiem nie jest i nie bdzie, gdy minie zudze-

nie, có pozostanie — tylko brud realny— a idealne bóstwo

ulotnio si!..."

Ostrzeenie, jakie Krasiski sa pod adresem przyja-

ciela, „aby si strzeg pewnych ludzi, których ma za dobrych

ludzi", a którzy bd na niego „sida stawiali", dotyczyo

bezwtpienia Mickiewicza, którego przekona i roli Krasi-

ski, o ile przedtem w Rzymie nie uznawa, o tyle od chwili

wstpienia Mickiewicza do redakcyi Trybuny ludów, bez-

wzgldnie potpia, uwaajc ca jego dziaalno wród
emigracyi nie tylko za szkod, ale wprost za odstpstwo

sprawy narodowej i idei polskiej 89
).

Nie doszed moe ten list jeszcze rk Norwida, gdy

Krasiski otrzyma od przyjaciela dalsz wiadomo ; poro-

zumiewanie si przyjació wchodzio powoli w faz polemiki

ideowej. Niezawodnie Norwid patrzc na miejscu na robot
Towiaczyków i Mickiewicza odmiennego nieco by zdania

o tern wszystkiem ni Krasiski, który yw prac spoeczn
Mickiewicza pragn podporzdkowa wasnym imperatywom

historyozoficznym ; a poniewa nie godzia si z nimi zupe-
nie, rzuca na ni anatem narodow. To te na list Nor-

wida da Krasiski odpowied obszern, ujt w form wska-
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za arbitralnych i pen dowodzenia ; zawar j list z Badenii,

pisany w dniach 17. i 19. marca 90
).

„...Oddawna cae pokolenie mode pojem pod form
tego dyalogu : „Zgadz Ci Narodzie, dusz Ci wyrw i za-

trac j".— Chór modziey: „Dusz choby szatanowi

zaprzedajmy, na to by ya i niemierteln si uwidnia".

„By naród zgadzi, by jedn z myli Boych wytrci
z wszechwiata, potgi nadczowieczej nie trzeba — bd
szatanem!" Chór modziey: „By naród z grobu wsta,

by zwyciy cisnce go zewszd ogromy, potgi nadczowieczej

nam trzeba — bdmy szatanami". Tak loik poszed dy-

jalog. Obaj aktorowie doszli do jednego wyniku — nawet

logiczniejszym Mikoaj, bo wezwa szatana w pomoc szata-

skiemu dzieu— tamci za w pomoc Boskiemu — std u nich

z cierniami i palmami boto! Tam za wszystko tylko bo-
tem! le i arcy le jest — jest, jak bywao u ydów po

Chrystusie — a cho le jest i arcy le, jednak to najpospo-

litszy, najnaturalniejszy, najprostszy rozwój dziejów i pooe
takowych — mona powiedzie, e cho powinno inaczej,

nie moe inaczej by — wszelkie praktyczne zdarzenie to ma
do siebie, e jest oddarciem si od Ideau swego, przeciw-

biegunem jego, cho cigle ze wynikajce i przeze yjce —
jednak z tego rozdarcia musi si wydoby i zawróci do

nastroju z Ideaem, inaczej przepadnie i umrze mierci. My
dotd w oddarciu, w rozdarciu, w pasowaniu si z Ideaem

a przeciw Ideaowi naszemu ! Nie adna Demokracya u nas

panuje— cigle dotd tylko demagogia — nie adna Idea —
cigle dotd Ideologia 91

). Sowem panuje Rozpacz w naj-

wyszem znaczeniu — a Rozpacz nic nie odbudowywa ! Dotd
jestemy w próbie, w szkole, a jako spartaskim dzie-

ciom Hiloty, tak nam Opatrzno przykadem da Europ —
nauczy nas Francy i Niemcami, co pijastwo ludzi, w któ-

rych mózgu pusto po wymarej Idei, w sercu po wymarem
uczuciu wszechpotomnoci Boej ! — Dlatego to przeszej
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wiosny Polska odbudowana nagle nie moga by w pomyle

Boym — bo sama ledwo odbudowana, byaby si rozsa-

dzia i rozpada na nowo 92
). — Krzywd nam wyrzdzon

i Bogu w nas, mocnimy przed Bogiem i wierzycielami-

my Historyj. — Teraz taki czas, e przez wszystkie wi-

dziada zmartwychwsta zudnych musim przechodzi, jakby

przez ostatni czyciec, przeszedszy przez wszystkie rzeczywi-

stoci mierci, jakby przez pieko. Te widziada zmartwych-

wsta dopiero nas naucz co prawdziwe, istotne zmartwych-

wstanie i nie przysposobi nas do niego ! Tu, sta«si mocni

musim przed Bogiem sami sob i w sobie. — To ostatni

trud! jak dugim bdzie przewidzie nie mona — lecz po-

ród niego to pewna, e wiele cia zginie a dusz wiele si

nawróci do poj wiekuistych ywota — bo kto oy ma,

musi odrzuci pierwiastki mierci, a przebra potgi ycia !...

Czego nas Mikoaj nauczy, w co pchn, do czego zaprawi,

musim tego si oduczy — tego si wyrzec — nigdzie i nigdy

szatana za sprzymierzeca wzywa, e si nie godzi, musim

pozna. To w wiedz nasz musi si wsczy i sta si na-

szym odnowionym instynktem, lecz pokolenia ywe takich

si nie ucz praw wiekuistych teoretycznie, niema profesora,

któryby wykada umia skutecznie Dobro. Zo tylko mona
odczytami i deklamacy wpaja w natur ludzk. — Dowiad-
czenie za tylko i czyn prowadz do zapoznania si z wie-

kuistym Duchem Boym, który w kocu koców wszystkimi

czynami dziejowymi wada, rzdzi, kieruje. Na wzburzonym

tylko Oceanie widok rozbitów trupio pyncych i zawiesza-

jcych si u urwisk nadbrzenych na wiadectwo, e nie umieli

fal uspokoi modlitw, ni walczy z niemi eglug, pozostae

ywe owieca i objawia im w zgonie niektórych prawa y-
cia wszystkich ! Std mój niewymowny smutek, bo widz
emy nie blizcy jeszcze przystani— e si rozpocz, e si roz-

war nowy okrg bólu (Eterno dolore) dla nas — wprawdzie
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ostatni — ale moe ze wszystkich — a tyle ich ju byo —
najokropniejszy !...

Co to za czas obudny ! wszdzie wrzeszczcy o Demo-
kracyj t. j. o ogóle! o powiceniu jednostki! nawet zbyt-

niem, takowem, któremu jednostka podda si moe, nie

winna, bo przestaaby jednostk by — a tymczasem we
kad osobisto — nigdy arystokratyczniejszymi daniami
miotanych nie byo na ziemi. Kady ju nie tylko siebie ko-

cha, ale czci siebie— kady przemieni si w otarz, na któ-

rym sob samym komunikuje sobie samemu, a wszystko

w imi Demokracyj i Socyalizmu, czyli abnegacyj tak sza-

lenie posunitej, e w urzeczywistnieniu kadego by osobnika

przetworzya na machin lepo zazbion o przyleg drug,
na cyfr, na zero ! — Czy to nie spoeczny Faryzeizm ? nie

Metternichowska obuda, nie Jezuityzm najpodlejszy, z kilku

tyranów i kamców rozlany na mnóstwa, zbrodnia niewielu

spada w dó udziaem wielom! Tego ja znie nie mog
i z tego samego powodu, który stosowae do indywiduów,

i nienawidz tych, co do gbi ich znaj, gotuj si na nie-

nawi bardzo wielu, bo atwo odgadn z wstrtu nerwów
moich, e temi nerwami wsaem si a po spód dna ich

duszy.

19. marca 1849 r.

Utinam sim falsus vates — ale s ludzie, na których

nikt nie wpynie i których nikt nie powstrzyma. — Na tem

rzeczywisto, by od razu pozna jaka rzeczywisto da si

nagi do Ideau a jaka nie. Nie doroli do Ideau daleko

atwiej do dorastaj ni ci, którzy przesadzili Idea ! osobli-

wie ci, którzy przez pych takim skokiem miertelnym

o prawd i pikno na wieki si odotchanili od prawdy i pi-

kna — rozwa wic, co czynisz i co uczynisz. Im dróg krzy-

wych nie sprostujesz a wasn rozamiesz. Duch partyj jest

duchem wiecznie przeczcym, jest duchem kamstwa. S lu-

dzie na to zrodzeni, by zakochawszy si w sobie samych
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vrzeszczy przed wiatem, e kochaj Ide, wiat, ojczyzn, ludz-

co. Z takich party e si skadaj, nie z innych — a zatem

k obudników. Bardzom si przerazi, gdy przymiotnika

laiwnoci uy na czowieka, który owiadcza, e jest po

prostu nie fanatykiem (eby fanatykiem jeszcze, miy Boe),

ale wyrobnikiem zarobkujcym ycie w Anarchii ! Po staro-

polsku zowie si to by opryszkiem, rozbójnikiem.
Naiwnoci w tem adnej nie widz, owszem tylko zepsucie

najgbsze, do jakiego rozegni si moe duch ludzki ! Strze

si, strze bra za naiwnych takich co przebiegli, pod-

stpni i tward wol zbrojni przy caej chytroci, nie ty otcha
zapenisz treci niebiesk, lecz ona Ci porwie ksztatem

swym piekielnym i u jej dna poleysz swem ciaem spadem.

Wszystkie Illuminizma, tajne stowarzyszenia, gwatowne i roz-

pasane partye, co jeszcze zupenie na powierzchni ziemi nie

wystpiy, tak sobie poczynaj, by zwolenników zyska —
udaj tkliwo nawet — kadego chwytaj nie jego sabo-

ci — bo to mao — ale jego cnot, ale jego szlachetno-

ci — to dopiero dyabelskiem — a potem tak go wcign,
owin, dniem po dniu zespólnikuj z sob wci udajc, e
wpywów jego suchaj, e wreszcie stanie si ich ofiar.

Raz jeszcze powtarzam — s pewne stadya jednostronnoci,

które mona zla do harmonij z przeciwnem im. Lecz s inne

tak ju daleko zapdzone, tak oderwane od istoty prawdy

i pikna, e ju na ziemi wiekuisto piekieln symbolizuj...

Bóg jeden mógby ich wstrzyma, nawet wstrzyma ich kiedy,

wanie tedy, gdy si radowa bd, e si im udao, ale

czowiek ich nie wstrzyma aden. Tam jest rozstrój serca

i mózgu ju, podobny do choroby prawie cielesnej, do

Fatum, które organizmem owadno 1 S wszystkie chucie

tynkowane Ide, niema istotnych potg namitnoci w su-

bie Idei""3
).

Jak z listu tego widoczne, rónica przekona i zapa-

trywa na dziaanie modej emigracyi paryskiej musiaa by
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znaczna i Krasiski obawia si, by Norwid nie popad

w koo ludzi i dziaania, które on uwaa za zabójcze dla

sprawy narodowej i j unicestwiajce, a co najmniej opónia-

jce znacznie wcielenie myli Boej wród spoeczestw.

Dlatego te da Norwidowi nauk na temat rónicy midzy

dziaalnoci, podszywajc si — zdaniem jego — pod mask
ideau a ideaem prawdziwym ; ostrzega go dalej w sowach

ostrych i bezwzgldnych dla swych ideowych przeciwników,

by im nie wierzy, nie posdza o „naiwno", gdy s to

ludzie „zarobkujce ycie w anarchii". Gdy sobie przypo-

mnimy, e w licie poprzednim mianowa Krasiski Mickiewi-

cza „arcykapanem" szatana — nasuwa si myl, e „czo-

wiekiem", przed którym tak stanowczo Norwida ostrzega,

owym polskim „opryszkiem" i „rozbójnikiem", niewymie-

nionym wprawdzie po nazwisku, lecz okrelonym do silnie,

by nikt inny, jak tylko Mickiewicz. Stwierdzenia temu przy-

puszczeniu uyczaj take wspóczesne zupenie listy do Ciesz-

kowskiego, w których profil Mickiewicza, zwaszcza od czasu,

gdy sprzg si z Trybun ludów, wystpuje w tych samych

rysach. Ze podobne owietlanie postaci Mickiewicza i jego

roli w „babyloskich" czasach Norwida nie mogo pozosta

bez oddziaania na niego w uoeniu stosunków do Mickie-

wicza — to pewne 94
).

O odpowiedzi Norwida na przytoczony list tyle tylko

wiemy, e zawieraa take wiersz z prob, by Krasiski in-

stancyonowa za umieszczeniem go w Przegldzie pozna-

skim Komiana 95
). By to utwór p. t. £ist

f
opatrzony przez

Norwida dat: marzec 1849, wydrukowany w Przegldzie

w tym samym roku 9G
). Jest to, jak powiada wydawca i ko-

mentator poezyi Norwida, Przesmycki, „jeden z pierwszych

wierszy po przeniesieniu si poety do Parya, pisany pod

wraeniem rozamów, rónic zajtrzonych, pych wadzy -
dnych, swarów jaowych w onie emigracyi" * 7

).

Tymczasem dotara do Krasiskiego wie o przegranej
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Nowar i zwycistwie Austryaków pod wodz Radec-

kiego. By to dla poety wiey dowód, e realizacya idei

iBoej oddala si coraz*bardziej. „Królestwo Boe — pisa do

Cieszkowskiego 13. kwietnia — od dzisiejszych ludzi dalekie;

;oni do nie wejd, oni na jego progach wszyscy usysz
wyrok ostatecznego dla siebie sdu! Pomieszaj si idee,

wir bdzie i odmt bez miary — same zoci i obudy paso-

wa si z sob bd. Ludzko nie wejdzie, a zagin

ojczyzny! Najsilniejsza tylko duchowa organizacya mogaby
przetrwa potop taki, a nasza sab nader! Pacz mylami,

ikrwawi si przeczuciami, nad tem wszystkiem !" 98
). Tak samo

donosi Koimianowi, e „przegrana pod Nowar straszn

nam i Papieowi klsk, nam, bo najlepsi najgodniejsi z na-

szych tam byli i cho ciaem aden z nich nie poleg, po-

sad stracili nastrojn, porzdn, nie anarchiczn, z której

wzmocnienia mona byo sobie w przyszoci rokowa tam
przeciwko rozstrojowi, Papieowi, bo powrót do Romy
w skutku wygranych austryackich bdzie ostateczn moraln
zgub Papiestwa a poczeniem nieodzownem Ateizmu z na-

rodowoci uczuciem" ")...

Tej samej myli i stosunkom, jakie si skutkiem nowego
porzdku rzeczy wytworzyy na terenie woskim, powicony
by list Krasiskiego do Norwida, jako odpowied na list

„z wierszami". Bya ona z Badenu 1. kwietnia 1849 r.

„...Od rzezi galicyjskiej serce nie bolao mi tyle 100
)
—

od rzezi galicyjskiej ez tyle nie wyszo mi gwatem z ócz,

na wie z oddali przyleciaa — przegrana pod Nowar jest

przegran miary i stroju wszelkiego w rzeczach wieku

tego. Zwycistwo 85-letniego Radeckiego (i to figura dziwnie

epópeiczna) zasieje najgbsz, najodzowniejsz Anarchi umy-
sow i sercow w Italii — Papiea' powrót konieczny po
tem zwycistwie i koniecznie z niego wynikajcy — choby
sam Papie nie chcia — oddzieli Itali od Religii wszelkiej

!

S zwycistwa widome, które bywaj niewidzialnemi przegra-
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nemi, ci, co cielenie wygrywaj, moralnie przegrywaj —
i moralna przegrana, wcisnwszy si pod ziemi — pali i spo-

piela ostatnie nitki spoeczne, a wybuchnie wulkanem znów,

który lepo wszystko zmiecie na powierzchni ziemi, bo ju nic

w sercach ludzkich statecznego, w i er n ego i pewnego
nie zostanie. To, co mówi, tyczy si przyszoci. Co do

teraniejszoci, wielki to przykad i straszna nauka dla nas —
a wtpi bymy j od ducha wzili. Co na polach Nowary

mimo bohaterskie mstwo, zwaterlowao ostatecznie Sardy-

skie hufce? Oto Ideologia Izb Turyskich, Demagogia Flo-

rencka i Rzymska, przekonanie w wojsku, e Rzeczpospolita

z tyu stoi, a w narodzie, w mieszkacach boja teje. Miesz-

kacy Piemontu wszdzie Austryaków przyjacielsko powitali

jako zbawców — nikt si nie ruszy — nikt nie powsta —
a w kocu bitwy, rozstrojone i rozsprzgnite puki, przekli-

najc króla, strzelay w palcej si Nowarze do niego i dc

K-cia Sabaudzkiego. To do ucieczki zmusio Karola Alberta

w którym niezawodnie skrzy si duch bohatyrski. To zmu-

sio do zawarcia pokoju jego nastpc. Ideologi nazywam

kiedy chccy Ide wcieli w rzeczywisto, niezgranem'

ksztaty, niezrozumiaemi i niepojtemi przez naród cay j

oblekaj. To s ideologi, bo tylko loguj, t. j. prawi o Idei

ale jej nigdy nie przeprowadzaj i zwycistwa jej nie za-

pewniaj. To si stao w Italii, to w Piemoncie. Mazzinic

porwali si miao — ale nie przeciwko Austryi — tylko prze

ciwko Papieowi, W-kim ksitom i królom. Szo im o D o

minationem dla siebie. Gdyby przeciwko Austryi dla wy

walczenia narodowoci Italskiej, to powinni byli poj, e
trza nie rozdziela kraju na fakcye, ale owszem jedn iskrr

kraj przepali, a pod ksztatami, które zostali — bo nikt przer

wewntrzne rozdarcie siebie samego nie pokona wroga ze

wntrznego. Kto wierzy, e to podobiestwem ten albo zu

penie bez zmysów, albo Faryzeusz absolutny ! Có wic si«

stao. miaa a bez ojczyzn mniejszo opanowaa wszdzie1
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Drdy, nawet w Turynie, deptajc po uczuciach i wiarach

wikszoci. Wikszo zachowaa si gnunie i biernie, bo

adn iskr nie pona — daa wic tym kilku opanowa

stolic i wadz. Lecz, e nie zrozumiaa ich teoryjek i nie

kochaa si pod t form w Idei, gdy obcy najezdnik przy-

by, zachowaa si równie tak samo — t. j. biernie — i na-

wet najezdnika przywitaa do askawie jako tyrana, co j
.uwolni od tyranów. Wojsko to samo czuo, co i ludno
caa — zatem byo Waterloo przez dzie jeden ale nie

mogo by wojny i wywalczenia. Mazzini Itali zgubi dla pró-

nostki swej — omnia serviliter pro Dominatione—
bo to straszny serwilizm wzgldem pychy wasnej swej, kraj

swój zarn na dugo. Król Sardyski byby zwyciy,
gdyby w Turynie Rzeczpospolita nie czyhaa na zwycistwo —
ii 'byby wtedy zbawi Itali — kto wie ? moe wiat cay

!

Teraz wczeniej czy póniej same kataklizmy i apokalipsis

bd!" 101
).

Tym samym mylom, e wiat cay musi uledz rozka-

dowi i przemianie, i dalszemu rozwojowi wypadków w Rzy-

mie powicony jest wycig z nastpnego listu Krasiskiego

do Norwida, datowanego z Badenu 11. maja 1849 r.

„...Co mówisz o Francuzach, odpartych przez Francu-

zów w Romie ? bo nie przez Rzymian ? 102
) Co znaczy ! Co

,za czasy! co za ojczyzn rozwizywanie si! W imieniu ludz-

koci, której tylko spectrum solare dotd istnieje,

wszystkie stronnictwa zdradzaj ojczyzn — i u nas tak si
stanie ! Koniec wiata drogi Panie ! ten co w Ewangelii prze-

; powiedzian i pomieszan razem z kocem Hyjerozolimy ! Jesz-

cze wiele potwornych rzeczy ujrzysz i wtedy zoysz mi kie-

dy wiadectwo w sercu, em mia prawdy instynkt w mojem,

gdym na wie 24. lutego w Romie si cieszy nie móg.
^udzkoci naleao si przeobrazi, inn drog obraa, a-
twiejsz stokro, lecz do zguby wiodc — posza za swo-

jemi chuciami, woli si odspoeczni, rozstrz, rozchwia,
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rozpa, woln wol ma— stanie jej si jako obraa i na gru-

zach wiata bdziesz jeszcze paka ! — ja wtpi — bo mi ju

ez nie staje, a w kim zy wyschy, ten skazan — w tym

ywot wymiera — ten niezadugo sobie odjedzie precz —
Amen ! Ludzie tacy jak M-cz i spóka, blunierce wasnej

Idei, dlatego, e j tylko sob i przez siebie przeprowadzi

chc, zgubili wiat — z drogi przeobraenia rzucili go na

spadzisto wiodc do Erebu! 103
). I bdzie noc, taka noc,

jakiej nie zaznao plemi to grzeszne, od owej, która na dzie

przed potopem ogarna ziemi!" 104
).

Spór o idee i sposób ich wcielenia w ycie cign
si dalej. Szybko nastpujcych po sobie listów okazuje,

e wymiana myli midzy Krasiskim a Norwidem dokony-

waa si wawo i e obawy Zygmunta co do ulegoci Nor-

wida wobec de panujcych wród emigracyi a zwaszcza

dziaania Mickiewicza byy niemae. Po wypadkach we Wo-
szech przyszo miejsce na zdarzenia paryskie. Rewolta goto-

waa si tam na caej linii, bohaterem dnia, jako przedsta-

wiciel idei adu i porzdku przeciw wichrzeniom anarchii, by
genera Changarnier, naczelny wódz si zbrojnych, który

stumi krwawo w niedugim czasie, bo dnia 13. czerwca, roz-

ruchy paryskie. O nim musia donosi Norwid Krasiskiemu

w licie z drugiej poowy maja; list ten jednak zawiera

i rzeczy inne, bardziej osobistej natury, jak skarg i al

na kogo, „który nie odda Norwidowi tego, co si mu na-

ley". To te odpowied Krasiskiego, wysana z Berna szwaj-

carskiego dnia 1. czerwca, dotyczya zarówno niezgodno

ideowych przyjació, jak zbliajcych si wypadków paryskich

bya jednak take delikatnem i serdecznem okreleniem sto-

sunku Norwida do ludzi, i powiedzmy z góry, wietn cha-

rakterystyk psychiki tego artysty.

„...Odwieczne to dzieje — pisa Krasiski — oc

kiedy wiat si burzy i yje, tacy zdarzyli si niegodziwej

i zdarzaj si dzisiaj. W tern si najsroej mijasz z ludzk.
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rzeczywistoci, kiedy od jednych wymagasz by Anioami

byli 105
), od drugich za niczego, nawet tego, by wciekymi

tygrysami nie byli. Jednostronny i niesprawiedliwy ! yjesz

ywotem albo Boym albo pomiertnym, ale nie w czasie,

nie ród ludzi i z ludmi. yjesz w wiecznoci. Wszystko

co mówisz wiecznemi prawdami — zapominasz za, e
dopiero rozwojem powolnym zdarze czasowych wiecznie si

tu prawdy wyrabiaj. Zaprawd ci owiadczam, e 24. lutego

nie przybliyo si, ale oddalio Królestwo Boe na wiecie

tym, bo frazes — tylko frazes o niem wpad w usta

brudne i w rce spragnione krwi i gwatu. Z jednej strony

gwat pychy — z drugiej pycha gwatu wiat midzy
si podzielia. Ty si spodziewasz tcz z tego zotych, a tylko

ujrzysz krwi strumienie i bota obszary. Strze si litoci dla

niegodziwych — bo to lito sztuczna, bo to wykrzywione

uczucia... Dopóki mog, ostrzegam — a czyni to przez

mio — przywizanie — nie myl za, bym chcia z kate-

dry uczy — niedo ju mody jestem, bym móg myle,
e mona czegobd nauczy kogobd.

Dowiadczenie tylko — klska tylko i nieszczcie nau-

czaj, bo przez nie nauczycielem jest Bóg sam!... Ludzi do
gbi znaj — to ci najwicej pomoe do urzeczywistnienia

cokolwiek. Dobra w sferach Ludzkoci! Dopiero zasuga
przed Bogiem ludzi znajc kocha Ludzko! To najwyszy
szczyt mioci!... Zgadzam si z Tob, e wszdzie rozdar-

cie, brud, zo! — lecz co do Francyi myl, e tacy ludzie

jak Changarnier s ostatnimi ojczyzny francuskiej upadajcej

przez demagogów zbawicielami ! Gdy si dom pali, trza ra-

towa — nie czas teoryj robi o chemicznych pierwiastkach

ognia... Mniej wicej prostoty, a mniej podejrzliwoci i dra-
liwoci — nie myl o jednych, e s anioami, czy osobach

czy stronnictwach caych — bo takich anioów nie ma ze-

wntrz Ciebie, s tylko wewntrz Ideau twego. Lecz skd
ind nie posdzaj drugich, e ich celem nie odda Tobie,

Wród romantyków. 12
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co si Tobie naley, to jest kochania, przyjani, szacunku,

uznania wszystkich Twoich zalet, przymiotów, zdolnoci —
bo ludzie cho nie bywaj anioami, nieraz maj serce tkliwe,

dobre, chcce ukocha i sprawiedliwo odda i dlatego jeszcze

gorzej bdzie !... Jeli mi dozwolisz prawd ci powiedzie, sta-

raj si ludziom wyraniej i janiejka w dusz Ide tw — Trza

by bratnim, miosiernym, kochajcym — Jasno za w mo-

wie i pimie jest mowy i pisma bratni dla ludzi mioci —
ciemno za egoizmem — bo Ty uywasz i rozkoszujesz —
a ludzie nie uywaj i nie rozkoszuj. Jak arystokrata si

z niemi obchodzisz. Tu potrzeba by demokrat! Jedyn t
uwag Ci tu pisz: wiato — powinno by sztuki odde-

chem !...

...Wszystkie gitkoci, wszystkie skarby, wszystkie yz-

nie i morza i ldy i bkity le utajone w Tobie — ale nie

rozcinasz do wód od ldu — nieba od ziemi. Nie sko-
czenisz do nieskoczonoci swej! Brak ci tej smtnoci,

która zwie si opisaniem i ograniczeniem, a bez której jednak

nie odpozna si nigdy duch ludzki w tworze sztuki! Nam
miertelnym trza miertelnoci obok Bezmiaru!..." 106

).

W tym samym czasie, gdy w sposób tak delikatny

i mikki, by nie urazi draliwoci Norwida, kad mu Kra-

siski w dusz sowa ufnoci w siebie, gdy go wzywa,

aby si „stara ludziom wyraniej i janiej ka w dusz
ide" swoj, by by wobec nich „bratnim, miosiernym, ko-

chajcym", gdy go zapewnia, e „wszystkie gitkoci, wszyst-

kie skarby, wszystkie yznie i morza i ldy i bkity le —
w nim utajone" — w licie do Cieszkowskiego z dnia

11. czerwca mówic o postpieniu Klaczki, który wzdryga

si przyj wsparcie od Cieszkowskiego, tak go równa

z Norwidem : „Klaczko to ydowski Norwid. Jedna na-

tura, zdolno, los. Zrazu w ojczynie kobiet pochlebstwa

i wynoszenia pod oboki, póniej za granic opuszczenie przez

podchlebców i ziomków, samotno — bieda"... 107
).
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List Krasiskiego z 1. czerwca jest ostatnim, bezpore-

dnim dokumentem stosunków jego z Norwidem w tych latach.

Rkopis dostpny mi nie zawiera ju wicej wycigów z li-

stów Krasiskiego; wszelkie wiadectwa osobistych znosze

obu poetów ustaj, a w odbudowaniu dziejów ich dalszego

stosunku skazani jestemy na lune wzmianki, zawarte w li-

stach Krasiskiego do Komiana, Cieszkowskiego i Maa-

chowskiego. To jednak pewne, e przytoczony list z 1. czer-

wca nie by na razie ostatnim ; owszem w miesicu czerwcu

1849 r. pisa raz jeszcze Krasiski do Norwida, gdy ten „po

13. czerwca przesa mu jakie dziecinne deklamacye prze-

ciwko Changarnierowi, za to, e mia rozpdzi czerwo-

nych"... 103
). Odpowied Krasiskiego bya tej treci, i Nor-

wid „powinien si uwaa za szczsnego, i w miecie, gdzie

go mog codzie obedrze i powiesi, dowodzi tak dzielny

genera jak Changarnier"... 109
). Na tem — jak si zdaje — wy-

miana myli Krasiskiego z Norwidem narazie si skoczya.

Norwid — na co zwróciem uwag ju poprzednio — w dru-

giej poowie czerwca opuszcza Pary w sposób do tajem-

niczy (nawet Zaleski nie wiedzia o kierunku podróy) i nie

daje o sobie znaku ycia. Gdzie przebywa, nie byo Krasi-

skiemu wiadome, i w licie do Komiana z 7. padziernika

notuje: „Norwid podobno gdzie koo Wrocawia zamiesz-

ka" u0
). Chocia Norwid na zim (przed listopadem) powró-

ci do Parya, brak jednak wszelkich ladów jakiegolwiek

znoszenia si z Krasiskim. Wogóle rw si wszystkie nici

cznoci, a w wspomnianych listach Krasiskiego do przy-

jació o Norwidzie na razie gucho.

On za przeywa w r. 1850 i 1851 bolesn faz y-
cia. Ju 1. listopada 1849 r., a wic zapewne zaraz po
powrocie z tajemniczej wycieczki do Parya, pisa do Zales-

kiego: „Boj si kadego listu, który w tych czasach mnie
dochodzi — kadego interesu — kadej wiadomoci — zna-

jomoci. Tyle w tym roku niespodziewanych ciosów odebra-

12*
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em ! Czowiek traci odwag, wiele uderze na raz zniósszy...

Teraz yj nie wedle monoci mojej i si moich. Zdruzgo-

tany jestem"... 111
)-

Ten nieszczliwy stan ducha wzmóg si w roku na-

stpnym znacznie; smutek yciowy sta si nieodcznym to-

warzyszem poety, okres powstawania Promethidiona znaczy

si krwi serdeczn jego twórcy. A zamiast uspokojenia,

mnoyy si przyczyny dalszej i gbszej goryczy. Po Pro-

methidionie przyszy zjadliwe krytyki, poeta ywi si „jadami,

niezrozumieniem, zawici marn, bezsilnemi pogrókami

i paskudn maoci" 118
). Zawiody nadzieje yciowe, pryskaa

powoli ideologia artystyczna, nawet nieliczni najblisi mie-

wali chwile zwtpienia i upadku wiary w denia i dziaal-

no twórcy, on za sam ama si ze sob, czujc coraz

wiksz okoo siebie pustk. Miewa rozpaczliwe zamiary, by

idc ladem Domejki rzuci domowin i ruszy w wiat.

„Od publicznoci, czy spoeczestwa naszego — pisa

w r 1851. do Zaleskiego — nic ju nie wymagam. Opuszcza

ludzi na pastw, nie wesprze nikogo, niczem. Jak zapotrze-

buj takiego kawaka kamienia, jak ten papier, z napisem:

Morituri te salutan verias, to ty jeszcze moe, lubo starszy,

pooysz mnie... bo nikt i tego nie zrobi"... 113
). Rozpacz w du-

szy artysty dobywa si kocowo silnym i strasznym okrzy-

kiem w tym samym licie : „Gorzki to chleb jest Polsko".

Straszny to okres w yciu Norwida, peen rozpaczy, bólu

twórcy i czowieka, zamanego ycia i nieskruszonej siy twór-

czej, jakby stan zawieszenia midzy niebem a ziemi. Od
tej chwili droga do decyzyi, by opuci kraj, ju blizka.

Uczyni to Norwid z kocem r. 1852 rzucajc niegocinn

ziemi starego wiata.

Na ten czas tragizmu w yciu poety przypadaj jego

nieporozumienia z Krasiskim, a wreszcie zerwanie stosun-

ków. Jak i kiedy to si stao, dobrze nie wiemy, a wszelkie

wogóle wiadomoci, jakie posiadamy, to wzmianki Krasi-
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skiego w listach do przyjació, a wic owietlenie — bd
co bd — jednostronne.

Nie mamy adnych danych, któreby pozwalay wnio-

skowa, czy i jakie istniay stosunki midzy Norwidem a Kra-

siskim od chwili przerwania korespondencyi, o której bya

mowa. Spotkali si dopiero — to pewne — w jesieni r. 1850

(gdy Krasiski wraca z Dieppes), w miesicu listopadzie,

w Paryu 1U
). Krasiski przebywa tu w towarzystwie Augu-

sta Cieszkowskiego 115
).

O tern spotkaniu „w jesieni r. 1850" i pooeniu, jakie

si skutkiem tego wytworzyo midzy Norwidem a Krasi-

skim, pisa on w trzy przeszo miesice po zaszym fakcie

do Komiana: „Pytasz o Norwida. Nie mog ci lepiej wy-

tumaczy stanu jego umysowego, jak przesaniem tu przy-

czonego pku listów, o których odesanie ci prosz, skoro

je przeczytasz. Cho tylko do Augusta adresowane, pisane

s one i do mnie. Obaczysz co za fochy, zoci, napady,

wyrzuty, obelgi. Biedny to, arcybiedny chopiec, na ciele

rozchorowany ogromnie, a na duszy te niepomau. Mickie-

wicz niedawno uksi go ironiczn pochwa, a mój Norwid

si od tego dnia wciek. Jam mu wraz z Augustem radzi,

by nie tak ciemno pisa. Zawszemy si starali pomódz o ile

moglimy jego osobie. Prawda, e na druki jego poematów

nie dawalimy. Czekalimy albowiem czego jasnego, zrozu-

miaego, tak dla publicznoci jak dla dobra samego autora,

bo co mu za korzy, gdy czytelnicy nic a nic nie potrafi

poj. Ja pierwszy prawie nigdy nic nie rozumiem, a jeli

co rozumiem, to krwaw prac. Takiej za poezya nie do-

zwala! Dobrze Heglowi tak logik pisa. Otó rozwciek
si na nas obu, emy tej jesieni szczer prawd mu powie-

dzieli, proszc o jasno, proszc serdecznie, tkliwie i dajc
mu przytem dowody najistotniejszej przyjani, ^eraz ja nigdy

nie napisz, ale bd si stara anonyme jak dawniej mu
pomaga, bo powtarzam : biedny, arcybiedny ! tem biedniej-
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szy, e czasami do kamstwa si udaje, tak znakomitego, jak

owo, em mu radzi drukiem dziea swe ogosi. Z Ad. Po-

tockim nie dotrzyma umowy, wziwszy za pismo przedpat.

Na umorzenie za tego dugu, gdy zrywa kontrakt, posa
mu 3 rysunki pikne, ale z takiemi warunkami, e po trzech

latach zwróci mu je Adam, a tymczasem zawiesi w Akade-

mii, trzyletni albowiem prd estetycznej piknoci z owych

trzech arcydzie spywajcy przez lat trzy na Krakowian, dug
jego cakowicie umorzy ! ! Biedny, powtarzam biedny ! Zacho-

waj to wszystko dla siebie, ale wiedz, co si wici" m).

Ze sów tych pisanych 25. lutego 1851 r. wynika, e:
1) stosunki Krasiskiego z Norwidem zerway si w jesieni (jak

wiemy, byo to w listopadzie) 1850 r., kiedy to Krasiski

wraz z Cieszkowskim powiedzieli Norwidowi „szczer pra-

wd" na temat „by nie tak ciemno pisa", 2) e od owej

chwili nie pisywali do siebie zupenie, by natomiast pk
listów „adresowanych do Cieszkowskiego", ale „pisanych

i do Krasiskiego", t. z. w myli, by przy cisoci przyjani

i czstych znoszeniach si Krasiskiego z Cieszkowskim doszy

te listy do wiadomoci Zygmunta, 3) e Krasiski mimo

wszystko pragn dalej „anonyme" Norwidowi pomaga. Pi-

szc jednak ten list nie mia Krasiski ju adnych o Nor-

widzie wiadomoci m).

Komian, który — jak wiadomo — sam przed kilku

laty zwróci uwag Krasiskiego na Norwida, po otrzyma-

niu listu, próbowa Norwida przed Krasiskim tumaczy,

zwracajc uwag na chorobliwy temperament modego po-

ety; bo uzupenieniem poprzedniego ustpu o Norwidzie s
sowa w nastpnym zaraz licie Krasiskiego do Komiana,

pisanym 23. marca : „Mniejsza o to, gdyby Norwid by tylko

waryatem i kaprynikiem, ale on przytem wyglda mi na

arcy-wyrachowanego komedyanta ród wybryków swoich.

Wszyscy ludzie lubicy udawa wielkie namitnoci a majcy
za jedyn w istocie próno tylko, s takowemi. Po-
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zór — szalestwo, gb — rachuba. Do tego jest to najnie-

wdziczniejszy z ludzi. Jaki by mnie, tak jest lub bdzie

bratu twemu (t. j. Janowi Komianowi) niewdzicznikiem, bó

z pisma twego si domylam, e wasnym nakadem brat

twój jego poemata, te dwa drukuje — wszak tak ? 118
). Cave

kominem/" 119
).

W midzyczasie, t. j. midzy listem do Komiana z 25. lu-

tego a 23. marca 1851 r. nastpio zupene zerwanie stosun-

ków obu poetów. W licie do Maachowskiego z 10-go

marca t. r. — Maachowski bowiem, przebywajcy przewanie

w Paryu, by w ostatnich czasach porednikiem ze strony

Krasiskiego w udzielaniu wspar Norwidowi 120
) — do-

daje Krasiski post scripum: „Dla twej zabawy przesy-

am ci bilet Norwida odebran wczoraj. Odeszlij mi go. Nic

nie odpisz, tylkom znów mu bezimiennie co posa. Karo-

lowi Krasiskiemu odesa wszystkie listy moje 121
) ; zna ma

mnie za niewiern kochank. Karolowim kaza, by tobie je

odda" 12
*).

Równie Maachowski, który z Norwidem osobistych

stosunków nie utrzymywa, lecz go widywa w Paryu, po

pimie Krasiskiego z wiadomoci o odesaniu listów przez

Norwida, dzieli si z Zygmuntem w dwu nastpnych listach

spostrzeeniami co do osoby tego poety. Pogldy musiay

by zgodne, bo Krasiski 16. marca pisze : „Prawd wy-

rzek o Norwidzie, takim jest. Gdyby nie by w biedzie i nie-

dostatku i chorobie, odwrócibym si od niego, a czsto mi

na myl przychodzi, e gdybym by w jego pooeniu, jak

on moebym popad w rozpacz i przeklinanie na czem wiat
stoi, bo i bez tego juzem w melancholii i z nerwów rozbi-

tych co chwila w rozpacz zapadam"... 123
). Stan duchowy, po-

dobny do tego, w jakim si Norwid od lat dwu znajdowa,

wytwarza chwilowo w Krasiskim przebyski zrozumienia

rozpaczy u poety, rzuconego samotnie na bruk paryski... Ale

tylko chwilowo; bo na wiadomo Maachowskiego, e sa-



184 WRÓD ROMANTYKÓW I ROMANTYZMU

motnik Norwid prowadzi ycie jak „Trapista", jakby zgrzyt

elaza po szkle dwicz sowa w licie z 6. kwietnia: „Tra-

pistostwo Norwida tyle warte co Islamizm Czajki : pozowanie,

teatralno, pycha, próno, a wkócu otcha zgotowana

i aktorom sztuki i teatrowi caemu i patrzcej publicznoci" 124
).

Ostatni to lad przyjani i nieprzyjani z Norwidem

w listach do Maachowskiego ; odtd nazwisko poety znika

z nich zupenie. Gucho równie cakiem o Norwidzie w li-

stach do Komiana, prócz kilku lunych i nic nie mówicych
wzmianek o drukujcym si wanie, a nastpnie wydanym
Zwolonie m).

Jak si jednak przedstawia fakt rozejcia i zerwania

przyjani w wietle listów do Cieszkowskiego, bo on prze-

cie by wraz z Krasiskim w Paryu w jesieni r. 1850, kiedy

miaa miejsce pamitna rozmowa ze „sowami prawdy"?

„Mój drogi Augucie — pisa Krasiski do Cieszkow-

skiego z Heidelbergu ju dnia 18. stycznia 1851 r. Jake
nie pisaem o Norwidzie ? Ogromnym list pisa zaraz w od-

powiedzi, ale pewno zaleg w biurach drugiej (t. z. izby po-

selskiej w Berlinie, do której Cieszkowski w tym czasie po-

sowa), kdy kaza posya. Twierdziem w nim, e %*
(znaczy : Mickiewicz) jak szatan zastawia sida na dusze roz-

paczajce z pychy lub prónoci i pochlebstwem przemienia

je na suebnicze, raczej sualcze, sobie, a wrae innym,
*e Norwid teraz, to powtórzenie Ksawerowego oddania si %"

(. z. Mickiewiczowi)m). Upomnij si o ten list. List za
Norwida do onego trzeciego Hrabi, Ad. Pot-go, odesaem
do Krakowa 187

). Nigdy z tak gadk bezczelnoci zerwa-

nia kontraktu jeszczem nie by czyta 121
). Postpuje duch

i sumienie modego pokolenia. Wystaw sobie, co si stao :
—

listy do ciebie dwa Norwidne posaem pani D-nie 1,s
) z ta-

kim frazesem : „Obacz Pani, co próno umie, a niewdzi-

czno potrafi". Odpisuje mi na to, e wanie miaa mu
anonyme 300 fr. posya, nagabana jego postaci godn
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i drc od zimna, lecz, e przeczytawszy, cofna zamiar.

Nie mogem znie myli, e dla obelgi mnie wyrzdzonej,

kto bdzie o 300 fr. mniej posilon w biedzie — pojem do-

skonale, e pani D. tak uczynia - i ja to samo bybym na

jej miejscu, o drugiego. — Zatem natychmiast poleciem Wo-
jewodzie 130

) anonyme 300 fr. mu posa i musia dzi je

odebra jum). Lecz skd ind wiem, e si na nas skary,

e mu nie daem nic !!!
132

).

Zatarg z Norwidem nie schodzi dalej z am listów do

Cieszkowskiego. „Upomnij si o ten list — czytamy w licie

nastpnym z 24. stycznia — w którym znajdziesz, e moja

odpowied i to bardzo duga na Norwida, musi lee w biu-

rach drugiej izby, do których j natychmiast byem posa —
a list do tego Hrabiego do Krakowa-m wyprawi. Te listy

Norwida do ciebie uatwiy mi stosunek z nim, bo day spo-

sobno przysyania mu anonyme zapomóg bez odezw pi-

miennych, ' gdy oczewicie nie mam ju po co pisywa do

oskarajcego mnie o z wiar. Przed 10-ciu dniami tak

Vado 133
) anonyme mu 300 fr. zoy, a portyer jego mówi,

e bardzo z nim ndznie jest! Nieszczliwy chopiec, ofiara

pochlebstw publicznoci i wasnych prónostek" m).

Jeeli dotychczasowe dwa listy w sprawie Norwida z 18.

i 24. stycznia, nie mogy wyjani Cieszkowskiemu wszyst-

kiego, co zaszo, gdy list pierwszy i gówny w tej materyi,

zawierajcy „odpowied i to bardzo dug na Norwida" nie

doszed rk adresata, zalegajc gdzie biura drugiej izby po-

selskiej w Berlinie, mia to sprawi list nastpny z dnia 6. i 7.

lutego, powicony prawie w caoci wyjanieniu stanowiska

Krasiskiego. Powoywa si w nim Krasiski na pismo Nor-

wida, skierowane do nich obu, t. j. zarówno do Krasiskiego,

jak i Cieszkowskiego, wystosowane — jak mona stwierdzi

na podstawie zestawienia dat — jeszcze w grudniu r. 1850.

Pismo to byo niezawodnie odpowiedzi na ow listopadow
rozmow ze „sowami prawdy" ; Krasiski uwaa je za obelg
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wyrzdzon sobie niezasuenie, a obecnie jakby dla przy-

pomnienia Cieszkowskiemu wszystkiego, przytaczaj z listu

tego cae ustpy, opatrujc je wasnemi uwagami. List

wic Krasiskiego daje nam poniekd odbicie tego, co pisa

Norwid. „Ale wy (Ty i ja — dodaje Krasiski — cytujc

sowa Norwida) gos prawdy i sumienie macie tylko dopiero

dla nieprzyjació Ojczyzny i n n o-pl emiennych" ( wic je-

stemy jakoby zdrajcy — wyjania Krasiski). „Widz, e
za czsto a za wczenie o narodzie io obowizkach ycia

dla narodu mojego mylaem. Nauczacie tego, prawicie o tem,

a jak si nauki i prawienia wasze wciel, to odpychacie i po-

gardzacie i zasaniacie sobie oczy, aby niepozna synów wa-

szych, aby bezkarnie przekl! Tak jeste ty czasem, czciej Zy-

gmunt, a jeszcze czciej inni siewcy myli narodowej !" (zupe-

nie co takiego, tylko, e zrozumiaej, a troch brutalniejjeszcze,

stao w jednym z listów Czarnomskiego do mnie— uzupenia

Krasiski) pisz wam prywatnie. Jak cie ostrzegam, przecie

nie publicznie pisz, bo straszna to rzecz ten grzech przeciw

Duchowi witemu, wicemu pokole zastpy. (Grzech —
objania Krasiski — to nie uznanie Norwidowego geniuszu).

Jeli to deklamacy dla deklamacyi, to mógbym j wydru-
kowa i miabym sto poklasków, rcz wam. Mój

drogi Panie, jak ja zasabn (t. j. ju oprze si nie zdoam
zoci i wciekoci mojej) tak, e bd wam chcia pokaza

czynem, o co idzie naszej publicznoci, to napisz i wy-

drukuj ksik tak, która trzech tygodni na skadzie w ksi-

garniach nie zostanie, ale któr rozkupi bardzo prdko !
!" —

Oczewicie — dodaje Krasiski od siebie przytoczywszy po-

wysze najbardziej draliwe miejsca z listu Norwida — z tego

wszystkiego wypada, e to bdzie paszkwil na nas, a wic
ju do tego doszo, e pisze K. C. N. do nas: „La bourse,

ou la vie!" Przysyajcie, albo gro wam, e wydrukuj na

was, ecie zdrajcy, ecie mi indirecte do emigracyi po-

pchnli, kiedy w Petersburgu mi pensye i miejsca ofiaro-



Z DZIEJÓW POETYCKIEJ PRZYJANI 187

wano, em synem waszym, a wy teraz mi w boto wypchnw-
szy, opucili... Bo nie myl si, taki sens, nie inny, i pragn,

. by to zrozumia i by gotów na taki druk jego, który nie-

; chybnie kiedy wyjdzie na to, by, kiedy wyjdzie, si nie

zdziwi, ale przypomnia sobie moje sowa, e co ...ego

; w tej naturze i rozmia si agodnie mówic : „Zgad Zy-

gmunt". O to tylko prosz, gdy to nastpi. Prosz ci,

i uwanie odczytaj to, com przepisa (trud mój uszanuj —
. powiedziaby K. C. N. — uzupenia Krasiski przedrzeniajc

wyraenie Norwidowe) i pomnij dobrze, e to to, a nie co

innego znaczy ; na to przepisaem. wistwo. Bóg wiadkiem,

czymy oba kiedybd skrzywdzili tego czowieka? i czy

prawd pisze do nas ? — gdzie indziej znów powiada : „po-

magajcie, albo sobie w eb strzel". Nie podobna odpowia-

da na takie ultimata... niema co robi: milczenie, a cza-

|

sem anonyme pomoc" 135
).

I po tem wszystkiem wyrywa si Krasiskiemu z pod
i pióra wyraz alu i jakiego zawodu : „O biedni my ! biedni

!

Ten si turczy 136
), ów moskowici, tamten podleje, czwarty

oszaliwa i tak wszyscy, wszyscy! Co za do mnie, ja czuj

czasem, drogi Augucie, e konam".

Takie sowa bezwzgldnego potpienia, które znalazo

swój wyraz nawet w do dosadnych okreleniach, pady
z ust Krasiskiego, gdy rozpamitywa ze swego stanowiska,

co go spotkao od Norwida. Lecz list, rozpoczty 6. lutego,

kontynuowa Krasiski dnia nastpnego, a ten dzie przerwy

zrobi swoje. Wielkoduszno i znajomo natury czowieka

kazay mu widzie w Norwidzie zjawisko ogólniejszego zna-

czenia; w ocenie faktu ody w Krasiskim poeta „Niebo-

skiej Komedyi"; sam Norwid zla si w jego umyle z cha-

rakterem pokolenia, które go wydao, a postpowanie jego

stao si dla symptomem czasu. W kontynuacyi bowiem
listu powraca Krasiski raz jeszcze do caej sprawy ujmujc

j ju z ogólniejszego stanowiska : „Wiesz, zgryz mi mocno

y
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K. C. N. Lecz nie bezporednio, gdym wspomnia, e on

tylko jednym symptomatem tego rozdarcia gbokiego po-

kole, nastpionego u nas i grocego nam nicestwem, sym-

ptomatem tej walki ubogiego przeciw dostatniejszym, która

wiat zalega, a nas tem atwiej zabije, kiedy wiat podobno

zarnie — symptomatem do tego prónoci, pychy i braku

szlachetnoci, pitnujcych modsze od naszego pokolenie. To

wszystko mi gryzi i rozgryza, a co do niego, w istocie nie-

upatruj, czem i jak by choby anonyme wyratowa, wyrwa
z tego pooenia bez mocy i wciekoci, w które zapad.

Mona go od godu ochrania i zimna przesyaniem czasami

pomocy, ale czem od zarozumiaoci i pychy, ale czem od

goryczy przeciw wszystkiemu? On zupenie wzgldem nas

obu postpuje i ma si jak robotniki L. Blankowe wzgldem
rzdu i pastwa. Wszystko na nas wali i od nas si domaga

nawet duszy wasnej ! Coraz to si bardziej bdzie w nim

rozkwasza i ropie, a zobaczysz, napisze, by uly óci,

co sawnego na nas i jeszcze zada, bymy sami dali na

druk!!! Ju list wierszowy jest jego w Przegldzie ostatnim,

w którym siebie Jonaszem a nas wielorybami czyni, tylko,

e nas jeszcze nie nazywa 137
). Dziesi tam wierszy adnych

w kocu, ale dziwnie do caoci przyczepionych — ni w 5

ni w 9" 138
).

List Norwida, zaczepiony i odparty tak ostro, wysto-

sowany by jednak do Cieszkowskiego. To te Krasiski

prosi go o zdanie w tej sprawie : „Odpisz mi prosz ci zaraz,

czy zrozumia teraz jasno list Norwida..." 139
); a gdy odpo-

wied na pytanie nie nadchodzia, powtarza sw prob w li-

cie z 16. lutego: „O Norwidzie nic nie odpisae. Próno-

ci swoj zalega feletony i ostatni kartk Goca kadego.

Czasem bynie co, co domaga si rozumnem i artystycz-

nym by, ale przepada dla braku rozwidnienia w samem so-

bie. Szkoda, szkoda, szkoda go !" uo
). Lecz odpowiedzi Ciesz-

kowskiego nie byo, wic 21. lutego pyta go znowu Krasiski:
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„e te ty nic mi nie odpisae na mój dugi list, tak prac

moj krwaw napisan, o Norwida ostatnich listach. Powiedz

e mi, czy mego zdania?" 141
). Wreszcie Cieszkowski odpi-

sa, podzielajc zupenie stanowisko Krasiskiego. Przeto ten

w licie z 4. marca koczc spraw rzuca ostatnie o niej

sowo : „Uczyni tak samo jak Ty — ani si odezw. Takie

grzesznice jak K. C. N. (bo to kobieta) nigdy szczerze si

nie nawracaj. Dzi pluj w oczy, jutro asz si, a pojutrze

znów pluj, gdy ich zachciankom do nie uczynisz. Znaem
podobne do niego baletniczki. Zatem ani znaku nie dam, e
yj, ale bd si stara o to, by on wyy! Coraz ciemniej

pisze i Goca niezrozumiali. Przeze jzyk polski dochodzi

do ostatecznego odspoecznienia — wyrazów albowiem spójni

spoeczn jest Sens. Gdzie brak tej religii, tam powstaje ich

odmt i jzyka zgon!" 148
). A w licie nastpnym, z 21. marca,

jakby dla uzupenienia wszystkiego doda: „Cay ten genus

Norwidów, Stefaskich i t. d. i t. d. (bo to jedna ma)
ju mi nudzi zaczyna. Musisz si i ty coraz bardziej prze-

konywa, jak mao w tych ludziach postpowych istotnego

postpu t. j. zacnoci i delikatnoci ducha" 14S
).

Postanowienia, e „ani si odezwie", Krasiski dotrzy-

ma nie tylko teraz, ale przez szereg lat, a do ostatniego,

przedzgonnego prawie z Norwidem pojednania.

A do padziernika r. 1852, a wic przez dwadziecia

miesicy o Norwidziew listach do Cieszkowskiego gucho zupe-

nie. Cieszkowski jednak patrzcy na Norwida przecie z odmien-

nego nieco stanowiska — jak si zdaje — o nim nie zapo-

mina. Dopiero w licie Krasiskiego z 15. padziernika 1852

znajdujemy nastpujc wzmiank : „Norwidiana odebraem.
Biedny, szalony, 200 fr. i ja zawczoraj Scheferowi oddaem
dla niego" 14

*); a uzupeniajc t wiadomo 15. listopada

dodaje: „Za Norwida ci dzikuj. Biedny, zwie mnie ju
Hrabi, a nie wie, em Scheferowi zostawi pienidze dla
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niego; w istocie on jeden móg tak kartk napisa, gdzie

pretensye do wszystkiego, a gdzie nic niema" li6
).

Chocia to wszystko, co dao si wydoby z listów do

Komiana, Maachowskiego i Cieszkowskiego, dla rzucenia

wiata na rozwój, zawikanie i zerwanie stosunków obu po-

etów, pochodzi z jednego tylko róda : z informacyi Krasi-

skiego i najbliszych jego przyjació, ludzi tej samej, co on

myli i tego samego pogldu, mimo to wyania si jako pe-

wnik, e przyczyny zerwania stosunku byy natury zarówno

ideowej, jak i osobistej. Nowoci zupen w tern wszytkiem

jest pewnego rodzaju ingerencya duchowa Mickiewicza i pod-

danie si Norwida jego wpywom, czego nastpstwem bya
lakoniczna polemika listowa o osob Mickiewicza. Wan
równie rol odegray w rozbiciu stosunku rónice ideowe

w ocenie wartoci i charakteru Norwida jako poety. Te z-
czyy si z czynnikiem czysto osobistym, tak nieodcznym
przy wybujaym indywidualizmie poety.

Takie byy dzieje poetyckiej mioci i wiary, przyjani

i potpienia, dzieje czteroletniego osobistego i duchowego

wspóycia dwóch twórców, rónych pojciem wiata i ludzi

i odmiennie przez ten wiat wyposaonych. czyo ich bra-

terstwo dusz, chocia nastrojonych w pewnych chwilach y-
cia na ton zupenie odmienny, sploty i rozczyy wypadki

i ludzie. Spotka si mieli raz jeszcze, lecz byo to ju spot-

kanie prawdziwie ostatnie.

W miesic póniej, jak Krasiski donosi Cieszkow-

skiemu po raz ostatni o Norwidzie, ten opuszcza ld starej

Europy. Ze zwalisk wasnego ycia i planów, roje i nieopa-

conych wysików, po rozwianiu uud mioci i nadziei, z po-

kadu Marguerity „wypywajcej dzi do New-Yorku" ciska

sowa smutnego rozstania.

nJa nie wiem... widz i rzecz krel smutno,

Jakbym by jednym z cigncych órawi,
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Co cie swój wiod przez masztowe pótno,

Nie mylc, czy std obraz si zostawi....

Ja nie wiem... koca, nigdy nie wiem moe,
Xecz... (tu mi przerwa sternik)

„...szcz wam Boe..." UG
).

V.

„Przez wszystko do mnie przemawiae — Panie

Przez ciemno burzy, grom i przez witanie;

Przez przyjacielsk do w zapasach
[z wiatem 147

)...

Te sowa wasnej „Modlitwy" móg sobie miao Nor-

wid przypomnie, gdy po amerykaskiej podróy powita ld
starej ziemi i w „zapasach z wiatem" zwróci si o pomoc
do Krasiskiego. „Trzy s istoty — pisa po dugiej przer-

wie 8. kwietnia 1856 r. do Maryi Trembickiej — które ni-

gdy mi nie raczyy opuci... pierwsza jest religia, druga

jest sztuka, trzecia jest przyja p. Maryi Tr..." „Wszystko

inne i wszyscy inni nie wyjmujc nikogo i niczego,
zapominali mi tyle razy, ile razy podobao si powodzeniu

zapomnie mi lub mnie zapomnie powodzenie, co moe
i równ ma te proporcy wypadków. Chocia na polu ko-

leestwa jest jeszcze jeden poeta, który mi wiernym koleg
pozostawa, ale to inne pole ycia i nie w takich pooe-
niach" U8

)...

Nie mamy wprawdzie pewnoci, czy o Krasiskim my-

la Norwid, gdy zdawa w ten sposób spraw Maryi Trem-

bickiej ze swoich stosunków z ludmi od wyjazdu do Ame-
ryki i po powrocie z nowego wiata; owszem naleaoby
nawet przypuci, e sowa te stosowa moe w myli do
Bohdana Zaleskiego. Moemy jednak odnie je w zupeno-
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ci do Krasiskiego, gdy z historycznego punktu widzenia

dajemy rys jego stosunków z Norwidem.

Podró amerykaska Norwida pooya ostateczny kres

zamanej przyjani z Krasiskim, zerwaa ostatnie wte nici

materyalnej z jego strony pomocy. Mona sdzi, e zerwa-

nie tej przyjani byo jednym ze smutnych czynników w y-

ciu Norwida, których suma wywoaa w poecie taki stan

ducha, „e dla braku ziemi pod stopami poszed jej szuka

na zachodzie — zachodu, za oceanem, ufny, e Pan nie

uczyni planety za szczup rzecz dla czowieka" 14
").

Podobnie jak Zaleski, nie mia i Krasiski przez czas

duszy adnej wiadomoci, co si z Norwidem dzieje. Na-

zwisko jego ginie zupenie z listów autora „Irydiona" i to

nietylko z listów do Maachowskiego ; take w korespon-

dencyi z Cieszkowskim o Norwidzie ni wzmianki. Ferment,

jaki w listach tych wzbudzia poprzednio osoba Norwida,

ucich zupenie. Z usuniciem si sprawcy odnosimy pozorne

wraenie, e i pami o nim zagina. I nie moe nas to

dziwi; Norwida nie byo w Europie, jedyn osob, która

miaa o nim jakiekolwiek wiadomoci, bya Marya Trembi-

cka; Zaleski listów nie otrzymywa adnych, a zreszt sto-

sunek jego do Krasiskiego by znikomy. Nie byo czowieka

i objawów jego ywotnoci, umilky wszelkie o nim echa.

A nawet po powrocie z Ameryki odci si Norwid tak od

wiata i ludzi, e chocia bawi w Europie nie wiadomo do

dzi, gdzie waciwie przebywa od koca roku 1854 do po-

owy roku 1856. Materyay rkopimienne po Zaleskim nie

przynosz adnych danych do tych lat ycia Norwida, a naj-

wczeniejszy list do Trembickiej — po podróy — pochodzi

dopiero z kwietnia 1856 r. Pierwszy lad ycia poety a za-

razem pozytywne poniekd stwierdzenie, kiedy mniej wicej

powróci z Ameryki, znajdujemy w licie Krasiskiego do

Cieszkowskiego z 20. grudnia 1854 r. „C. K. N. — pisze

Krasiski — odezwa si proszc o zapomog — pyta si^
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ciebie, gdzie jeste.— Sowa-m nie odpowiedzia, tylkom

posa zapomog. Wróci razem z morza z Marcelim Lu-

bomirskim i u niego mieszka. List by podo-dumny jak

zwykle" 150
).

Z sów tych wida, e al dojmujcy do Norwida by
imperatywem uczuciowym Krasiskiego w chwili, gdy Nor-

wid zbiedzony i znkany zwróci si do niego po podróy

z Ameryki, gdzie „znajdowa si w pooeniach o jakich ro-

mansici pisuj tylko, bo aden z nich nigdy w takich nie

by..." 151
). Krasiski wierny temu, co ongi pisa do Komiana

i Cieszkowskiego, wspomóg Norwida materyalnie, lecz nie

odezwa si ni sowem. W takich warunkach o odyciu da-

wnej przyjani nie mogo by mowy.

Podobny stan rzeczy trwa przez rok 1855, 1856 i 1857.

Norwid bawi ju w Paryu, pograjc si w coraz wiksze

odosobnienie, niepewny dnia ni godziny, co si z nim stanie,

w cikich nad wyraz warunkach ycia polskiego twórcy

wród obcych. Rozpocz si w jego yciu ten okres, który

posta jego zasnuwa bdzie coraz wiksz mg zapomnienia,

zaciera rysy jego duchowego profilu, tworzc typ artysty-

odludka, niezrozumianego i niedocenianego, a w Norwidzie

samym utwierdza przekonanie, e „koniec koców w 33-im

roku takiego ycia skoatany jestem i nareszcie cho dla

obcych zostawi trzeba realizacy tylu prac, których mao
kto z znanych mi rodaków podejmowa stara si". „Tak to

byo z innymi — i tak ze mn — nieboszczyk Fryderyk

Chopin mówi mi to raz: „nie ty pierwszy i nie ty ostatni

tak cierpisz". — Nieraz zaprawd cztery kroki
i par rkawiczek wystarczyoby mi, aby to

wszystko odmieni!... za co, e nie robi tego, przed

Bogiem dzikowaem... Ale kto to oceni okrom tego, który

jest w niebiesiech" X
V)... Z Francuzów y tylko z Ary-Schef-

ferem i Pawem Delaroche 153
).

W tym jednak czasie po powrocie z Ameryki, gdy po

Wród romantyków. 10



194 WRÓD ROMANTYKÓW I ROMANTYZMU

chwilowym pobycie w Londynie osiad Norwid znowu okoo

poowy roku 1855 w Paryu, nastpio odnowienie przyjani

z Cieszkowskim. Ju poprzednio, z treci listów Krasiskiego

mona byo odnie wraenie, e chocia dotknity niepo-

rozumieniem z Norwidem, Cieszkowski nie potpia, go tak

stanowczo i ostro jak Krasiski. Obecnie spotkali si znowu

w okolicznociach nam bliej nieznanych. Od tej chwili sta

si Cieszkowski informatorem Krasiskiego o osobie i pra-

cach Norwida 154
); drugim — jak przypuszczam — by Ary-

Scheffer. Cieszkowski by równie w tych latach poredni-

kiem w opiece materyalnej Krasiskiego nad Norwidem 15B
).

Z pocztkiem r. 1857 przyjecha Krasiski do Parya,

gdzie zabawi przez kilka miesicy, poczem w pierwszych

dniach lipca wyjecha do Drezna 1B6
). Chocia schorzay na

ciele, bra ywy udzia w ówczesnych sprawach i wypad-

kach. Bywa na prelekcyach Klaczki o Mickiewiczu, wiód

artystyczne rozmowy z Ary-Schefferem, konferowa z Mon-

talembertem, ks. A. Czartoryskim i Wadysawem Zamojskim,

miewa tajemne rozmowy z cesarzem Napoleonem. Wówczas

te poniós wielkie straty materyalne przez bankructwo ban-

kiera Thurneyssena.

Nie mamy adnych danych do osdzenia, czy al do

Norwida ju w tym czasie przygas i jakby si by w ze-

tkniciu z nim Krasiski zachowa. Norwid jednak wiedzia

o pobycie Krasiskiego w Paryu, spodziewa si jego od-

wiedzin, a gdy te nie nastpiy, da wyraz alowi z tego po-

wodu w licie do Zaleskiego : „By tu Zygmunt z pó roku —
pisa 16. czerwca 1857 r. Norwid — nie widziaem si z nim,

by Komian Jan przejedajc do Rzymu, nie mniej nie ra-

czy zapuka do mnie. Pierwszy pakiwa by na ramieniu

mojem, drugi z . p. on pod okno wizienia mego prze-

chadza. Oto i wszysto!" 157
).

Ból jaki przeziera z tych sów, al za czem, co byo

w yciu a czego nie ma obecnie. Czujemy, e czas uleczy
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jprzyja wywoan wraeniem chwili lub podniesionym

stanem nerwów, a zostawi gorycz ducha, a moe i tsknot

za socem wród chmurnego widnokrgu ycia. Ze tak byo,

e to pominicie — suszne czy niesuszne — przez Krasi-

skiego pogbio gorycz poety — to pewne. Bo do tego

samego listu dodawa Norwid wierszyk drobny, ale peen

piekcego bólu:

Nim znów uciekn nic nie majc zgoa,

W podartym paszczu, o porze zawiei —
Od zmienionego w salonik kocioa,

Od zamienionej w karczm epopei,

Lub i paszcz moe zostawi — acz bywa,

Ze kto zostawia i paszcz, na sd
wzywa" 158

)...

Jednak obok smutku ycia, obok bólu, tsknoty i pio-

unowej goryczy, obok poczucia, e stoi wród ludzi samo-

tny, wyrobia si w tych czasach u Norwida ju pewna re-

zygnacya ducha i wiadomo, e ycie jego to pasmo

cierpienia. Epoka zmaga ze wiatem, by si swej osobo-

woci zapanowa nad stosunkami, w których musia y, mi-

na bezpowrotnie; niezdolny do uczu skrajnych, stpiay

w dotychczasowych walkach serca i ducha, y Norwid-sa-

motnik, ndzarz dla wiata, zapatrzony zamglonym wzrokiem

w wasny, wyniony wiat ideaów, który w yciu mia dla

niego zawsze tylko snem pozosta. W takich chwilach nie

mona mówi o pogodzie ducha, tylko o jego rezygnacyi.

„Nie mog w tym miesicu pisa do siostry — zwraca si
w r. 1858 w licie do Karola Krasiskiego, mieszkajcego

w Warszawie — ale gdybym mia Ci prosi o to, aby raczy

j widzie, byoby to dla mnie wielkie dobrodziejstwo, albo-

wiem mao kto moe jej o mnie powiedzie, e daj sobie

rad i e ani wróci nie godzi mi si, ani te prace moje

nie s zupenie bezuyteczne, nawet i dla ojczyzny — ktoby

jej to powiedzie mia : to jest, e mona wiele braków cier-

pic dla celu piknego, wiele te znie i musiaby zna si
13*
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troch na powoaniu i na walkach od onego nierozczo-

nych" 159
). A dodawa, e pisuje do niej tylko wtedy, kiedy

moe j w czem pocieszy, sam za radoci ycia niema, e
spokój jej jest mu drogi, „a wymaga nie moe, aby innem

zupenie yciem yjc, uspakajaa si tem, co jemu tylko

wystarcza i jemu tylko jest zrozumiae" 160
).

Mimo jednak ogromnego sceptycyzmu yciowego, który

staje si w tych chwilach staym rysem Norwidowej psyche,

mimo filozofii ycia i wiary, e rzdzi nim fatalizm — by
rok 1858 okresem wzmoonej siy twórczej poety i niós

janiejsze przebyski, które mogy nieco pobudzi osab
energi ycia. Poemat Quidam, „praca paroletnia" — jak

go nazywa Norwid w licie do Zaleskiego ul
) — dojrzay

zupenie, czeka nabywcy; prelekcye Klaczki o Mickiewiczu

obudziy w Norwidzie myl „posiedze o estetyce narodowej

zapomoc dwóch arcydzie dwóch poetów, Sowackiego i Li-

genzy" 162
), urzeczywistnionych dopiero w r. 1860 w szeciu

lekcyach o Juliuszu Sowackim
;
powoli rodzia si odpowied

na rozpraw Klaczki o sztuce, na któr zwraca Norwid

uwag Karolowi Krasiskiemu w wspomnianym powyej licie,

e jest to abrys „estetyki, o którym aden pisarz, w a-

dnej literaturze nie pisa". Lecz — co najwaniejsze — za-

nosio si na kompletne wydanie pism Norwida, o czem

w drugiej poowie roku 1858 pisa poeta do Trembickiej,

e „wydawcy, a nastpnie i przyjaciele moi zamylili po la-

tach blisko dwudziestu rozrzucania pism moich po wszystkich

dziennikach ojczystych, zebra one i wyda" i prosi równo-

czenie przyjaciók „o poema pisane na oceanie Atlanty-

ckim z piciu pism zoone" do zamierzonego wydania ia:i
).

Wydanie to— jak wiadomo — do skutku nie przyszo z przyczyn

bliej nam nieznanych, mimo stara przyjació, a gównie

Antoniego Zaleskiego. Wszystko to jednak nie potrafio

obudzi Norwida z obojtnoci i odrtwienia yciowego, nie

potrafio wznieci gorczki ycia, tak znamiennej w ustroju



Z DZIEJÓW POETYCKIEJ PRZYJANI 197

artysty w latach poprzednich. Jaka beznadziejno i fatali-

styczna wiara, oparta na gbokim podkadzie religijnej tkli-

woci, e ycie innem ju by nie moe, jaka senno ycia

i zobojtnienie na to wszystko, co przedtem byo w niem

radoci lub bólem — oto rysunek duszy Norwidowej w tych

wanie chwilach, gdy sia tworzenia staa w socu, gdy poeta

ii malarz doszed do swego zenitu zarówno w opanowaniu

artystycznych ideaów, jak te w ich konkretnem wcieleniu.

„Biedny jestem — pisa w tym roku 1859 Norwid do Kra-

szewskiego, który go rok przedtem odwiedzi w Paryu —
chory, zmczony— co do wydawnictwa pism moich ju naj-

zupeniejsze, przelewajce si a dopenieniem prawo mam,

nic si tem nie zajmowa — zrobiem albowiem wszystko.

,
Was take Szanowny i Kochany Panie, nie dolegam tem —

i
u nas powiadaj, e tak Bóg- chce, i we wszelkie dziaanie

daje si wstp losowi — otó i z tem tak samo" 164
).

W takiej chwili yciowej u Norwida, pod koniec roku
; 1858, a na niewiele tygodni przed mierci Krasiskiego,

i
nastpio ostatnie, prawdziwie przedmiertne, odycie przy-

jani poetów. Co ich zbliyo, gdzie po raz pierwszy wyci-

gnli ku sobie pogodzone donie — nie wiadomo. Jeszcze

z pocztkiem tego roku pisa Norwid do twardo do Klaczki,

gdy ten zwraca mu uwag, e moe dobrze by byo pomó-

wi z Krasiskim w sprawie zamierzonych prelekcyi „o dwóch
arcydzieach Sowackiego i Ligenzy", by owiadczy Zygmun-

: towi, e naprzód pisma Ligenzy nic go osobicie nie obcho-

dz, ani w niczem nie dotykaj... i e im mniej mówi z sob
bd o tym przedmiocie, tem wicej o umówili si — a nie

pierwszy raz w yciu mia zaszczyt w ten sposób porozumie-

wa si..." 165
).

Krasiski z ma przerw, kiedy wyjeda do Drezna,

cay prawie rok 1858 przepdzi w Paryu. Sam zamierajcy

powoli, przebola nadto w tym roku mier ojca ; duch jednak

i y i rwa si ze znkanego ciaa. Do grona najbliszych
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przyjació Zygmunta nalea wówczas Klaczko ; on niezawo-

dnie powiadamia Krasiskiego o sprawach ycia Norwida,

bo Ary-Scheffera ju brako, a Cieszkowskiego w Paryu

nie byo.

W maju jednak r. 1858 do zblienia jeszcze nie przy-

szo 166
); potem nastpi wyjazd Krasiskiego do Drezna i po-

wrót do Parya na ostatnie miesice roku — a powiedzmy —

i ycia. I wtedy zapewne w miesicu listopadzie lub grudniu,

zetknli si ci dwaj ludzie, tak blizcy a zarazem i dalecy

sobie, a rol poredniczc móg w tem odegra— jak mnie-

mam — Klaczko. Ze przebaczyli sobie zupenie— to pewne

;

pierzchy urazy, wrócia pami lat dawnych, moment pozna-

nia ongi w Kolizeum, Krasiski by u Norwida, a „przypo-

wie Q u i d a m" staa si przedmiotem rozwaa i uwag

ze strony starszego w poetyckiej subie przyjaciela.

Jedyn wskazówk i ladem, o czem mówili ze sob
po latach rozki i zerwania, dowodem, e pojednanie byo

zupene a serdeczna nuta przyjani bysa jakby una przed-

zgonna nad dwoma wybracami boymi, z których jeden y-

ciowo zamiera, drugi by ju oddawna dla ycia umary —
jest poetyczna przedmowa do poematu „Quidam", jakby

trzeci list, lecz ju Norwida, do „poety ruin", po listach So-

wackiego w Balladynie i Lilii Wenedzie — s wreszcie dwie

listowne relacye Norwida o mierci Krasiskiego. Ostatnie

to i jedyne wiadki pojednania, okraszonego zami i przy-

jani odnowionej i wolnej zupenie od wszelkiej zaprawy y-

ciowej.

Prowadzi wic Norwid z Krasiskim w czasie ostatnich

spotka yw wymian myli na temat owej cudownej przy-

powieci, która krc z rk do rk (mia j Zaleski, Lenar-

towicz i zapewne Nabielak) miaa jeszcze lat kilka (do roku

1863) poczeka na wiato dnia. Odmienny by pogld Kra-

siskiego na tragizm, czyni wic jakie zastrzeenia, dora-

dza przeróbek, dawa nawet poemat do czytania osobie
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trzeciej (moe Klaczce), a mier t wymian walorów du-

chowych przecia, a Norwid uwieczni— jak ongi Sowacki—
pami przyjaciela i jego duchowy wspóudzia w rozwaaniu

pomysu i dziea w „Wyjtku z listu do Z. K.", umieszczo-

nym na czele poematu ; uwieczni pami Krasiskiego, a za-

razem tumaczy i uzasadnia swój punkt widzenia, dlaczego

za rad nie poszed i nie dokona przeróbek. „Czytae —
powiada Norwid — i nawet, czego nie spodziewaem si by,

dawae do czytania ten rkopism przypowieci mojej,

nazwany Quidam. Uwaae zapewne, e dzieu temu da-

em nazw przypowieci nie za po wieci, a to z przy-

czyny, e intrygi i wza dramatycznego, waciwego powie-

ciom, wielce si tu wystrzegaem — nie o to mi szo, ale

wanie e o to raczej gównie, co zazwyczaj tylko pobocznie

z waciwych powieci wycigamy. — Dlatego to i bohater

jest tylko kto — jaki tam czowiek — quidam! Nic

on nie dziaa, szuka tylko i pragnie dobra i prawdy, to jest

jak to mówi, nic waciwie nie robi — cierpi wiele, a za-

bity jest prawie e przypadkiem i to w jatkach! — Jest tam

i drugi Quidam, któremu to nazwisko przeszo prawie

w imi wasne, ale i ten jest tylko jaki ogrodnik, jeden

z miliona chrzecijan ! Zali to jest tragiczne ? pozwalam ci

wtpi, wielki poeto! — Ale Ty, którego . p. Juliusz So-
wacki nazwa Poet Ruin i który, jak nikt nigdzie, umia-

e wiat ruin opiewa, pozwól mi w zamian powiedzie ci,

e w przypowieci tej mojej pomidzy jej ywemi postaciami,

lubo nie ma arków poamanych i rozrzuconych kolumn, nie

mniej smtny, jakkolwiek z waciwego mi punktu ogldany,

krajobraz ruin si przedstawia. Serce tej Zofii, tak czarujcej

talentami, a tak nerwami i wol do siebie nienalenej, moe
wanie caej jednej wityni — wiedzy jest ruin ? Cy-

wilizacya, wedug wszelkiego podobiestwa, do dzi jeszcze

podobna jest do tego kocioa, który za Kapitolem tyle

razy przy ksiyca wietle ogldae — do tego kocioa, co
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w kwadracie kolumn wityni staroytnej, jako gob w roz-

amanej klatce, przestawa, tak, e mszy witej idc sucha,

przechodzi si ówdzie przez Jowiszowy przedsionek. Daruj

mi wic wielki poeto, e z niektórych tylko skorzystaem

uwag twoich, co do ksztatowania si tej mojej przypowieci,

inne za niebye uwaajc. Cywilizacya skada si z nabytków

wiedzy izraelskiej — greckiej — rzymskiej, a ono
jej chrzecijaskie, czy mylisz, e w wiadomej siebie rze-

czywistoci ju tryumfalnie rozbyso ? Mag jest Zyd —
Artemidor i Zofia s Grekowie — znajdziesz tame
i Rzym, lubo tobie wielki poeto, inaczej i gdzieindziej, nie

za w mniej plastycznych sferach, ruiny oglda i sawi
przystao. Szczliwym bye..." 167

).

W ten sposób uzasadnia Norwid rónic poetyckich

stanowisk w pojmowaniu pierwiastków skadowych cywiliza-

cyi ludzkiej wobec tego, który, jak aden z poetów wiata,

doceni i wchon w sw twórczo znaczenie cywiliza-

cyjne Rzymu; wyjania rónic, a zarazem skada poety-

cki hod poecie, który w ogólnej ideowej koncepcyi przy-

powieci móg odnale duchowe i bezwtpienia mimowolne

oddziaywanie swej wasnej koncepcyi, równie w dziejach

cywilizacyi ludzkiej, lecz staroytnej, pojtej — móg wyczu
jakie nieuchwytne, lecz niezaprzeczone, intellektualne zawi-

nicie nad pomysem Quidam'u swego Irydiona z jego

trójdzielnoci w uchwyceniu ta cywilizacyjnego. Poza tem

krya w sobie przedmowa do tej przypowieci pene odycia

rzymskiej nuty w przyjani poetów, owych rozmów wiedzio-

nych zapewne nieraz wród gruzów Kolizeum, w których

starszy poeta wiecznego miasta by duchowym przewodni-

kiem modszego. Musia te zapewne ten przepyszny, na-

wskró poetycki „wyjtek z listu", a zarazem najlepszy ko-

mentarz do zrozumienia idei poematu, powsta jeszcze przed

mierci Krasiskiego.

A ta przysza spodziewana przez wszystkich, którzy pa-
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trzyli na zanikajce z dnia na dzie ycie wielkiego Polaka

i na jego cierpienia, lecz niespodziewana i straszna dla

wszystkich, którym brako w jednej chwili jego wielkiego

ducha. „Pisz na stoliku — oto pierwsza relacya Norwida

w licie do Skrzyneckiego — na którym opiera si Zygmunt,

kiedy nie wiedziaem, e raz ostatni mówi z nim, a jednake

tak Bóg chcia, i w tej rozmowie wszystko zawaro si, co

nieledwie ukoio mi i ukaja po tej ogromnej stracie. Wielki

to jest szwank postrada szlachetnie rónicego si
przyjaciela, w tej epoce zwaszcza, w której atwiej moe
napotka ludzi zapamitale si kochajcych, ni umiejcych

szlachetnie i z mioci róni si. A druga jeszcze przytem

myl : jak wielkie jest i nieopisane ministerstwo Boego Mi-

osierdzia, które czyni, i sumiennie z kim yjc dane bywa,

i mier sama w pewnej czci nie rozcza, ale mia-
bym powiedzie zblia. ...To, co najgbszy filozof, Pawe
Aposto w. mówi, i: Mio tak mocn jak jest

mier, to wanie, e jest onej tajemnicy odkryciem... Otó
da Bóg, i w ostatniej Zygmunta ze mn rozmowie dope-
nio si tak wszystko midzy nami, jakby i mnie i jemu

miao to odkry, jaka wielka jest rki Twórczej i rzdzcej

na wieki mio..." 168
).

Gdyby Krasiski móg by czyta te sowa, rozrado-

waoby si jego wielkie serce; pomnik pozgonny, wysta-

wiony w nich przez Norwida szlachetnej duszy poety by
zarazem najwikszym tryumfem zwycistwa tej idei i myli,

któr twórca Irydiona wyznawa wiernie przez wszystkie lata

przyjani z Norwidem. Mio wielka i ewangeliczne ukocha-

nie ludzi, wybaczenie ich uomnociom, jeli te nie sprzeci-

wiaj si tylko Bogu i ojczynie — oto imperatyw moralny,

który dyktowa list Norwida. A hasa te byy przecie pro-

gramem yciowym i ostatnim wskanikiem w stosunkach Kra-

siskiego z ludmi. Obustronne ich zapanowanie w przyjani

poetów musiao zrodzi moment, który Norwid okrela so-
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wami, „e w ostatniej rozmowie zawaro si wszystko i do-

penio midzy nami".

List do Skrzyneckiego pisany by zapewne pod wie-

em wraeniem mierci Krasiskiego i wyjania generaowi,

któremu nieporozumienie przyjació nie mogo by obce, ra-

dosny fakt pojednania. Ze jednak aoba, jak okry Norwida

zgon Krasiskiego, sigaa gbin uczuciowych artysty — to

pewne. Odczu go Norwid jednako z ca ówczesn Polsk,

e zabrako jej wielkiego Polaka. Jeszcze po latach — bo

w r. 1870 — przesunie si Norwidowi przez myl wspaniae

wspomnienie pomiertne pióra Klaczki, jakie w trzy dni po

mierci Krasiskiego przyniosy „Wiadomoci polskie" 169
).

Czyta tu Norwid, e „Polska poniosa jedn z tych strat nie-

powetowanych, których caego ogromu nawet nie jest w sta-

nie w pierwszej chwili obj myl rozdarta, i na dusz na-

rodu pad cie aoby, który si tylko powiksza im bardziej

si pami usuwa"; czyta, e by to po „Adamie Mickiewi-

czu najwyszy wieszcz narodu, przywódca jego myli, kie-

rownik jego sumienia...", e si pali wci ofiar na o-

tarzu ojczyzny i natchnion piersi obj wszystkie jej bole

i wszystkie nadzieje. Anio Stró narodowego ducha, jego

czystoci i witoci, by Krasiski — zarazem lekarzem

naszych serc rozszarpanych, naszych rozpadych umysów

i na wrzody i rany polskiego ciaa la gojce balsamy wiary

i mioci. W nocy naszej niewoli gosi przedwit zmartwych-

wstania, ciosy i klski przeczu duchem proroczym i przed

niemi przestrzega, upomina, a gdy si ziciy, przez al

i skruch dostpi tej dobrej woli, która najwyszym jest da-

rem ducha, i j przekaza Polsce w najszczytniejszym hymnie

naszej mowy, jako sowo ostatnie i ostatni wol..." 170
).

W rok po mierci Zygmunta da znów Norwid wyrai

swemu gbokiemu alowi z powodu jego zgonu w licie do

Karola Krasiskiego. Owietlenie ostatnich chwil przyjani

byo tu takie same, jak w licie do Skrzyneckiego. „Zgon
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wielkiego poety i wielkiego, wiecznika zacnego rodu wa-

szego — pisa Norwid — by zarazem dla mnie i ciosem

równie wielkim — najrzadsz albowiem dzi straciem rzecz:

to jest szlachetnie si rónicego ze mn przyjaciela! Có,
bo dzi, a mianowicie u nas, rzadszego jest?, którzy zawsze

o niezgod bywamy pomawiani a w gruncie rzeczy zupenie,

e co innego zbywa nam — to jest, e umiemy si tylko

kóci albo kocha; ale nie umiemy si róni piknie

i mocno — a on tak umia te rzeczy! — i mistrzem by
w tym wzgldzie nieporównanym. — Potem chory byem za-

zibiwszy si, kiedy szlochajc od drzwi Zygmunta biegem

do siebie w nocy — a nie pacz od lat kilku, pynu tego

w ciele nie majc, który z stanowi, wic skoro mam szlo-

cha, cierpi rodzaj spazmu konwulsyjnego..." W dalszym

cigu listu donosi, e chce posa Karolowi Krasiskiemu

„egzemplarz jeden medalu . p. Zygmunta, który z bronzu

zrobi, a który ma by podobniejszy od fotografów" 171
).

Ostatnie to bezporednie wynurzenie Norwida o zmarym
przyjacielu.

Z ubytkiem czowieka pozostaa u Norwida wdziczna,

pietyzmem zawsze otaczana pami Zygmunta. Ze bya jesz-

cze lata dugie, owionita urokiem ostatnich przedmiertnych

chwil— to pewne, a o echu jej w r. 1870 syszelimy powy-

ej. Na Norwida przyszy najcisze lata ycia, lata prawdzi-

wego udrczenia ducha i ciaa, niebotycznych tego ducha

wzlotów i rozbicia o próni spoeczestwa, które zapomniao

zupenie o paryskim artycie-samotniku, a jego ideay arty-

styczne okrelio mianem dziwactwa. Przypomniaa go wiatu

mier, oswobodzicielka z wszelkich trosk i mki, przywouje

dzi do ycia pomiertnego sia ducha, który okuty w powi-

ciu jak wieczny niezniszczalny ogie przetrwa powok po-

piou i po latach zapomnienia i osdzenia Norwida, jako

poety i artysty, byska wie un okazujc nam zapomnia-

nego i nieznanego twórc.
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I zaprawd nieraz w ostatnich, paryskich latach ycia,

kiedy czasem brako chleba na dzie nastpny, musiaa

Norwidowi stawa przed oczyma posta przyjaciela, który

„umia róni si piknie i mocno", a nietylko kocha i nie-

nawidzie.

Takie byy dzieje poetyckiej przyjani Norwida z Kra-

siskim, niepozbawionej adnego rodzaju uczu ludzkich, lecz

silnej i piknej ostatecznem zwycistwem prawd ducha, które

zapanoway nad niedomaganiami ycia. Uczucia ludzkie, które

chwilowo paday jakby cie jaki na to porywów ducha, mi-

ny i zginy, a zostaa silna czno w krainie ideau —
zwizek dwu dusz wybranych. Ten przetrwa i pozosta, zna-

czc lady nietylko w yciu poetów, których opanowa, lecz

przekazujc pami tej przyjani dziejom polskiego ducha

w epoce zamierajcych hase romantycznych, a rodzenia si

nowych dnoci w polskiej poezyi.

VI.

Staraem si da odpowied na pytanie, jakie byy
wzajemne stosunki Krasiskiego z Norwidem, uwicone
zwizkiem przyjani, jej rozki i powtórnego odycia. Byy
to zagadnienia natury czysto yciowej i — jak widzielimy —
linia wspólnoci u obu przyjació czya si, bd odchylaa,

stosownie do tego, jak na bieg ich ycia wpyway pewne

wypadki ogólniejsze lub nawskró osobiste, ulegaa pewnemu

falowaniu pod wpywem zetknicia si lub rozczenia obu

poetów i ich stanów subjektywnych. To byy zasadnicze wy-

tyczne w rozwoju tego poetyckiego stosunku.

Lecz na to przey paday równie zagadnienia ideowe

i nie pozostaway w pewnych chwilach bez oddziaywania

na formacy zwizków osobistych. Wpyw rónic ideo-

wych w pogldach na pewnych ludzi, jak n. p. Mickiewi-
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cza, i w odnoszeniu si do pewnych zdarze, jak stanowiska

Mickiewicza i centralizacyi emigracyjnej wobec rewolucyi

czerwcowej, siga nawet tak gboko, e wywoa yw wy-

mian myli, opart na zupenej sprzecznoci zapatrywa. Ta

ideowa niezgodno dotykaa równie w dziejach omawia-

nych stosunków jednego zagadnienia o charakterze zasadni-

czym, zagadnienia tkwicego w rodzaju twórczoci Norwida:

jego poetyckich pomysów, utworów, ich formy i zawartych

w niej problemów treciowych. Byo to — ogólnie biorc —
niezrozumienie poezyi Norwidowej przez wspóczesnych, któ-

rym nie odpowiada schykowy, a po czci i nowy take

tej poezyi charakter, wolnej zupenie od romantycznych

drgnie prometeizmu, mistyki mesyanistycznej i romanty-

cznego ubóstwienia ideaów, nioscej jednak w sobie nowe

hasa pessymizmu ycia, bankructwa ideologii yciowej i nie-

znane walory w ujmowaniu poetyckiej pointy. Temu powsze-

chnemu tonowi w ocenie Norwidowej poezyi, który — jak

widzielimy — by czynnikiem rozstrzygajcym w uoeniu

stosunku poety do polskiego spoeczestwa, podda si take

Krasiski. Moglimy nawet spostrzedz ciekaw pod tym wzgl-

dem lini rozwojow, której pocztkiem znamienne sowa
w licie do Komiana, jeszcze przed poznaniem Norwida

przez Krasiskiego, e ma Norwida „za mistrza w zewntrz-

nej robocie wiersza", punktem rodkowym sowa zachwytu

po poznaniu w Rzymie, e poetycka dusza Norwida to „t-

cza uwita, rozpostarta na niebie, foremna, rytmiczna, istna

przepaska niebios", a kocem bezwzgldne potpienie (w r.

1851), e przez Norwida „jzyk polski dochodzi do ostate-

cznego odspoecznienia — wyrazów albowiem spójni spo-

eczn jest sens, gdzie brak tej ich religii, tam pozostaje ich

odmt i jzyka zgon".

Rodzi si jednak pytanie, czy znajomo Norwida z Kra-

siskim, ujta w niniejszej pracy jedynie z punktu widzenia

jej objawów zewntrznych, yciowych, pozostaa zupenie bez



206 WRÓD ROMANTYKÓW I ROMANTYZMU

wpywu na zakres duchowego ycia Norwida, czy Krasiski

nie oddziaa na niego jako poet i artyst, zaprzgajc go

w rydwan wasnych pomysów i zagadnie, bd te dziaa*

jc na ogromem poetyckiej grawitacyi, która jest tak cz-

stym objawem w stosunku twórców dojrzaych wobec mo-
dych, zdecydowanych w rodzaju twórczoci wobec pisklt

poetyckich, próbujcych siy swych skrzyde. Wszak nawet

zdeklarowane ju nawskró indywidualizmy poetyckie nie po-

trafi obroni si wszechstronnoci tego prawa w zakresie

psychologii tworzenia!

Nie ulega wtpliwoci, e silna indywidualno poetycka

Norwida bronia go w pewnej mierze przed uzalenianiem

si od twórczoci obcej, e poeta od zarania swej twórczej

pracy szuka dróg wasnych w kadym kierunku, niezawsze

moe szczliwych, lecz w kadym razie wasnych. Trudno

jednak przypuci, by stosunek z Krasiskim, który mia —
jak wiadomo — szczególniejszy dar podporzdkowywania

umysów nieraz bardzo wybitnych sile swej myli, móg nie-

dziaa na sfer twórczoci i duchowego rozwoju Norwida.

Na jeden ciekawy w tym wzgldzie objaw zwróciem ju
uwag omawiajc przedmow do poematu „Quidam".

Nie podobna dzi, gdy caoksztat twórczoci Norwida

nie jest nam jeszcze dostpny, poda jakich pewnych da-

nych, o ile i jak dalece siga wpyw Krasiskiego na t
twórczo, jak gboko w ni wnika, czy dotyka jej formy

czy treci; nie byo te to celem rozprawy, obracajcej si

cile w zakresie zagadnie yciowych i nieodcznych od

nich ideowych. Dzi ju jednak da si stwierdzi, e wpyw
ten istnia, chwilowo wprawdzie, lecz niewtpliwie, e byy

w twórczoci Norwida momenty, w których osoba Krasi-

skiego znajdowaa oddwik w jego poezyi i twórczoci ma-

larskiej i rzebiarskiej, a myl utworów Krasiskiego i ich

forma swe odbicie, przewanie bezwiedne, nieraz jednak
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>zmylne, w dziaaniu poetyckiem. Zaznaczmy to na kilku

iktach dla penoci obrazu.

Ju utwór „Pieni spoecznej cztery stron",

ydany w Poznaniu w r. 1849, a powstay w Rzymie w pierw-

lych miesicach roku 1848 jako poetycka replika na Mickie-

wiczowski Skad zasad 17
), napisany wic w tym czasie, gdy

rzyjan obu poetów opromieniona bya niezachmurzon ni-

izem zgod a dziaalno rzymska Mickiewicza znajdowaa

• obydwu jednakie potpienie, okazuje znaczn ideow i for-

laln zawiso od psalmów Krasiskiego. Ze byo to mi-

10wolne poddawanie si dzieu, które ze wzgldu na za-

dart w sobie dno spoeczn mogo by wizerunkiem

unalogicznych przekona Norwida — nie ulega wtpliwoci.

O ile jednak Norwida z Krasiskim czyy zagadnienia

:iatury ideowej i wierzeniowej, wspólne obu poetom w po-

gldach na wiele zjawisk ogólniejszego znaczenia, o tyle

iwiatopogld yciowy Norwida by zasadniczo róny od poj-

nowania ycia przez Krasiskiego i wogóle twórców epoki

romantycznej. Sam Norwid uwaa si za przeciwstawienie

dnociom poezyi romantycznej i wypowiada walk naj-

bliszej sobie przeszoci, widzc jakie zblianie si epoki

przyszoci, która miaa przynie literatur — czynu. By to

w jego poezyi jakby spór dwu epok, dwu stuleci, wobec

których on podejmowa rewizy hase przeszoci a zwiasto-

wa stulecie nowe. Nie dziw przeto, e poezya „wielkich mi-

strzów" bya dla wcieleniem programu yciowego i naro-

dowego, wobec którego stawa on jako wojownik o prawdy

inne, wysze, czysto „duchowe". W tem leaa przyczyna

znacznych rónic ideowych w patrzeniu na ycie jednostki

i narodu, ich powoanie i znaczenie, co odbio si tak silnie

w korespondencyi z Krasiskim, a widoczne jest we wszyst-

kich znanych nam listach Norwida. Zwiastun nowych hase
yciowych i poezyi, która je wcielaa w caym zakresie twór-

czej pracy czowieka, nie móg godzi si na ten jej kieru-
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nek, który „kltw swej wybujaoci" zarzuca na ramiona

modego pokolenia. Rodzi si std antagonizm idei poe-

tyckich, przeciwstawienie problemom epoki „mistrzów" — no-

wych walorów ideowych. Problemom tym wypowiada walk

ju w pierwszym dyalogu Promethidiona, w „Bogumile",

„w którym jest rzecz o sztuce i stanowisku sztuki".

„Caa rozmowa bya o Chopinie

(Który naczelnym u nas jest artyst).

— Co do mnie, polski ja w nim zamach ceni,

Nie melancholi romantyczno-mglist,

I — chocia mae mam wyobraenie
sztuce — przecie wiem, co jest Muzyka,

1 moe lepiej wiem od grajcego

:

Jeli mi serce bierze i odmyka
Jak kto, do domu wchodzcy wasnego... 173

).

Sam za „przechadzajc si w nie Prometowym" tak

okrela swe stanowisko:

„Gdzie id? — Id sobie do duchowych

(Co materyanym zw mi rzemielnikiem),

Duch u nich — prónia — form brak postaciowych,

Nieowadnicie formy treciownikiem,

Duch u nich miejscem na duch. Potem id
Do wieckich, ci mnie widz za duchowym
I jak mistyczn goszcz piramid.

I— tak — przechadzam si w nie Prometowym 1*m
).

Czu poeta bardzo dobrze, e poezya jego i walka

o nowe ideay artystyczne — to walka z wiatrakami, bo w wy-

niku swym bezowocna dla epoki, w której y, walka na

kilka stron, to spory i utarczki nie o formy ducha, tylko

o jego tre. Ten charakter polemiki ideowej w zakresie

sztuki i opanowania ycia maj przedewszystkiem trojakiego

rodzaju dyalogi Norwidowskie.

Ideologii jednak i wybujaoci romantycznej bezpore-

dnio dotkn Norwid w kilku utworach, z których przede-
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tfszystkiem trzy maj dla nas znaczenie: „Nieskoczony.

J)yaiog z porzdku dwunasty", utwór p. t. „Epos — nasza"

wiersz, skierowany do Deotymy na wiadomo o jej impro-

wizatorskich tryumfach : „Rzeczywisto i marzenia". Z tych

wiersz ostatni wymierzony jest wogóle przeciwko „mistrzom

wieku", których poezyi przeciwstawia siebie „md dziecin

stulaurowych ojców"; w dwu pierwszych uderzy Norwid

w poezy samego Krasiskiego.

„Tej, co si dzisiaj dotkn strun omiela,

Nie powiem „przesa" , jako niegdy owi

Odpychajcy od stóp Zbawiciela

Dziecitka bardzo przyjemne Mistrzowi, —
Ale jej powiem: w trzewej trwaj miernoci

I chro si Mistrzów wielkich, co dzi nuc,
Bo oni kltw swej wybujaoci
Na twoje mode ramiona zarzuc "

I, zamiast tobie da bogosawiestwo,
Przytuli sowem i ogrza wyznaniem,

Oni ci laurów swych dadz przeklestwo.

Strze si ich — ciesz si lepiej urganiem
I módl si za te szkielety ogromne,

Biae jak papier — jak spróchniao skromne.

Ja moe umr tu — od was daleko

(A ludzie ciao sprzedadz praktyczni \

Na eksperyment, wiadomoci mleko)

Przeto, co mówi, nie mówi jak liczni,..

Lecz moe mówi ju, jak dzisiaj rzadki

Ptak i sprzedany, i wsadzon do klatki,

I z wykutemi dlatego oczyma,

By piewa wiosn, gdy dokoa zima

!

O!.,, strze si przeto Mistrzów tego wieku,

Bo pacholta bose sto tysicy

Razy wicej ni oni, wiedz o czowieku"... 176
)

Wybujao wic „mistrzów wieku" potpia Norwid,

cenic wyej prawd ycia i dajc „nowej piewaczce" to,

„czego jemu pierwej na drog nie dano".

Wród romantyków. "
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Gdy jednak — jak zaznaczyem powyej — polemika

ideowa bya czynnikiem wywoawczym dla wszystkich dyalo-

gów Norwidowskich, to z ideologi romantyczn i romanty-

cznym wiatopogldem rozprawi si Norwid przedewszystkiem

w dwunastu drobnych dyalogach, wspóczenie niedrukowa-

nych, z których doszed nas tylko „Nieskoczony. 3)yalog

z porzdku dwunasty". By on „jak gdyby wprost replik

Krasiskiemu" m), co zawiadcza take obrany w dyalogu

rym Przedwitu.

Najbardziej jednak znamiennym w odniesieniu do osoby

Krasiskiego jest utwór: Epos-nasza, jeden z najgbszych

lirycznych i zarazem najwicej subjektywnych wierszy Nor-

wida, wspaniae wyzwanie rzucone „chwaom" narodu, które

sigaj stropu nieba, przez niego, bdnego rycerza z la

Manczy, który nie potrafi yciem swem ni poezy zaprzc

si w sub adnego czowieka lub stronnictwa. Nazwa Don-

Kichota poezyi, rzucona zapewne kiedy niebacznie w oczy,

srodze musiaa zabole Norwidam). Stan mu wic przed

oczyma ów bdny rycerz, „z którego dziejów uczy si czy-

ta", o którego „bohaterstwo podziela trwog", a z przy-

gód czerpa „gorco i zapa", i w profilu jego „rozlanym

na wielu" odnalaz siebie samego.

„Czylim ci kocha i czy prawd pisz,

To wiedz ze wspomnie, które tu skreliem,

Bom niepimienny ja i mao grzesz

Twórczoci — pisz — piewam — tak, jak yem-

To tak!... wic stajesz mi znów przed oczyma,

Jak ongi, rdzaw osonity zbroj,

I smutek budzisz, co si wem zyma,
Bo i ja miaem Dulcyne moj!..."

Obaj walcz „rkami nikych rozbójników" „oswoba-

dzajc zaklt ksiniczk" — dusz narodu, obydwu ywio-

em i pokarmem „ból, spieka, gorycz i marsz krt drog".

A wielcy narodu?
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„A oni! — ze tak z nizkd niezdradzani

Po paradysie lataj w promieniach

Z Beatryksami swemi rozkochani —
W purpurze, w wiecach i drogich kamieniach,

Co odmiechuj si niebieskim ciaom
I oczom — i otwartym w strop a na wskro Chwaom" !

m
).

Rzucajc wic im wyrazy szczcia w tych rajskich lo-

tach, sam zostaje z swym Don-Kichotem, „bdny kawaler,

bez giermka", z Dulcyne „w swej osobie nigdy nieodso-

nion", w wiecznej pogoni za prawd.

Do silnie dwiczay w tym wierszu echa osobistych

stosunków Krasiskiego, osonite mg aluzyi, i kto wie, czy

nie to byo przyczyn, e wspaniay ten wiersz, przesany

przez Norwida redakcyi Goca polskiego, wzbogaci tylko

tek redakcyjn, nie ujrzawszy wspóczenie wiata dzien-

nego.

Poezya Krasiskiego bya jednak nie tylko przedmiotem

polemiki ideowej dla Norwida, a twórca Irydiona wcieleniem

odmiennego pogldu na ycie, jego prawd i stosunek do

sztuki, nie tylko ideologia Przedwitu i romantyczne ubó-

stwienie kochanki ulegao zaamaniu w cieniu treciowych

i formalnych aluzyi i dyskretnych przenoni Norwidowych

utworów. Sam Norwid stawa równie jako krytyk dzie Kra-

siskiego i hase yciowych i narodowych, w tych dzieach

zawartych. Byo to zreszt tereny sobie zbyt blizkie, by je

mona oddzieli, podobnie jak nie moemy w adnym wy-

padku wyodrbnia cakowicie twórcy od jego dziea.

Wiadomo, e polemika ideowa pocza si midzy Nor-

widem a Krasiskim do wczenie i bylimy wiadkami jej

stopniowego rozwoju. Krytyczny sposób patrzenia i oceny

przekona i duchowego profilu czowieka wiód Norwida po-

woli do trzewego sdu o samej jednostce i jej wyposaeniu.

Moemy nawet stwierdzi, e ta „krytyczna ocena" osoby

Krasiskiego pocza si u Norwida tworzy dopiero po za-

14*
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znaczeniu rónic ideowych i przeprowadzonej na ich temat

polemice. Pierwsze lata przyjani wolne byy zupenie, przy-

najmniej ze strony Norwida — u Krasiskiego, jak widzie-

limy, byo inaczej — od elementu podmiotowego. Nie mamy

przynajmniej najmniejszych danych, by przypuci, e Nor-

wid poddawa wówczas analizie Krasiskiego jako czowieka

i poet. Stao si to dopiero w okresie walki ideowej, tej

pamitnej jesieni r. 1850., która na lat kilka miaa rozstrzy-

gn losy poetyckiej przyjani. Krasiski bawi w Paryu

osaniajc tajemnic swój pobyt, wiadomy jednak najbliszym.

Wtedy miay miejsce owe rozmowy, wiedzione przez Nor-

wida z Krasiskim i Cieszkowskim, których ostatecznym wy-

nikiem by rozam osobisty na tle ideowych rónic rozmaitych

odcieni i treci. O pobycie Krasiskiego donosi Norwid Za-

leskiemu 22. listopada t. r. krelc portret duchowy przyja-

ciela w tym rodzaju: „W duchu wyspokojony najobszerniej,

ale (do pewnego stopnia) z tej przyczyny, e tak nie-

wiele w prawdzie yje. W tern duo roztropnoci, e tak

ogranicza zewntrzny owó widnokrg praktyki ducha swego,

ale te i to, e gdyby go rozszerzy, toby moe zawiele

(wzgldem wewntrznego punktu wyjcia) niepokoju wywoa
zewntrznego, toby moe zawiele wzi do walki. Z nieza-

len przynajmniej pozycy jego mona tak do czasu nad

widnokrgiem ducha swego panowa... Ja z nim, jak od

czasu kiedy z nim. Kocham pikno geniuszu i t yczli-

wo szczególniejsz, któr mi jest bliskim i któr wysoko

umiem ceni. W myli czsto oszczuplonym napotykam, i nie

taj mu tego, ale mówi jak teraz, jak to u ludzi genialnie

w szczególnym jakim kierunku wystrzelonych prawie zawsze

koniecznie. W duchu wielkim, w prawdzie skpo skrz-

tnym. Tak ceni, bo nie adoruj, bom przyjazny praw-

dziwie i homo sum..." 179
).

Ze sów tych wida, e krytyka duchowych i umyso-

wych waciwoci Krasiskiego przez Norwida polegaa na
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podkrelaniu w nim pewnego kwietyzmu duchowego, rzeczy

tak obcej Norwidowi, i „oszczuplenia myli" — rozumie si —
znów w stosunku do wybujaoci mylowej twórcy Promethi-

diona. Krytyka jednak ujta bya na tle wysokiego pojcia

o Krasiskim, czowieku „genialnie" w pewnym kierunku

„wystrzelonym". A nie naley zapomina, e ten duchowy

wizerunek Krasiskiego powsta u Norwida w chwili silnie

ju zaznaczonych rónic ideowych, w momencie rodzenia si
dalekich horyzontów architektury narodowej i rzucania pod-

1 staw pod teory narodowej sztuki, co si zawaro w gotowym
ju w tym czasie Promethidionie. Plamy wizerunku nikny
wic zupenie w sonecznem owietleniu genialnoci czowieka.

Ten za „krytyczny" portret Krasiskiego odcina si wyra-

zicie, gdy uprzytomnimy sobie, e na dni kilka przed wspo-

mnianym listem do Zaleskiego powsta wiersz Norwida

„Aerumnarum plenus...", a w nim strofa o ludziach:

Wic to mi smutno — a do koci smutno,

I to — e nie wiem, czy ten ludzi stek

Ma ju tak zosta komedy okrutn,
I spa, i nuci spi: „to taki wiek!" 180

)

Przyszo jednak zerwanie stosunków z Krasiskim ; Nor-

wid o przyjacielu milcza. Dopiero w r. 1852., gdy wyszed
utwór Resurrecturis, zabra o nim gos w licie do Za-

leskiego. Utwór Krasiskiego by — jak wiadomo — osta-

tniem ogniwem w acuchu narodowych rozwaa poety, od
proroctw Przedwitu, którym zaprzeczyy wypadki r. 1846.,

a do sformuowania narodowego postulatu w Psalmie do-

brej woli, a powtórzonego w Resurrecturis. Do pogldów
na naród i jego przyszo, utwór ten nie wnosi zasadniczo

nic nowego, nie stawia adnej nowej tezy, by tylko zsumo-
waniem poniekd dotychczasowych wynurze poety na przy-

szo Polski. Wród emigracyi jednak wywoao Resurrecturis

objawy zachwytu, a midzy Zaleskim a Norwidem wywizaa
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si polemika, zrazu ustna, póniej listowna, na temat tego

ostatecznego skrystalizowania narodowych poj Krasiskiego.

Norwid nie dzieli zachwytów Zaleskiego ; mgliste i nieuchwy-

tne swoje wywody stara si, uj kocowo w formie pytania

retorycznego: „A jake ma co zmartwychwsta, co by nie

umaro ?" ; lecz w licie caym nie porzuci stanowiska nega-

tywnego, nie przeciwstawi zapatrywaniom Krasiskiego po-

gldów wasnych 181
). Niewysokie jednak zapatrywanie na

Resurrecturis jako program de narodowych i kodyfikacye.

przyszoci przetrwao u Norwida. Znacznie póniej, bo ju

w r. 1870., — a wic w czasach zupenie odmiennych — na-

pisze jeszcze w tej sprawie do Zaleskiego : „Zby te Zy-

gmunt spojrza sobie spokojnie w pikny wiersz Resurrecturis

i zapyta si siebie : „To — to — to sumienie narodu ?" toby

si powinien przestraszy. Bo wicej w hymnie tym ironii,

ni w lekkich weneckich powieciach Byrona !" 182
)

Stanowisko Norwida nie zdziwi nas, gdy sobie przy-

pomnimy, e Przedwit uwaa „za pikne dziecistwo";

w Czarnych kwiatach bowiem wspominajc o Sowa-

ckim przytacza, e mówi z nim „o Nieboskiej komedyi,

któr wysoko bardzo ceni, o Przedwicie, który mia za

pikne dziecistwo..." 183
). A Resurrecturis byo przecie

w twórczoci Krasiskiego ostatnim rzutem tej ideologii hi-

storyozoficznej, której koron by Przedwit

!

Ostatni raz do oceny Krasiskiego jako poety powróci

Norwid w swoich „szeciu publicznych posiedzeniach o Ju-

liuszu Sowackim" w r. 1860., a zatem ju po mierci Kra-

siskiego. Ju poprzednio wspomniaem, e prelekcye te wy-

nikny z pobudki danej przez Klaczk w odczytach o Mi-

ckiewiczu, które wzbudziy wród caej emigracyi ogromny

entuzyazm. Bywa na nich równie Norwid; chocia do
sceptycznie wobec Klaczki usposobiony, uleg i on urokowi

sowa niepospolitego stylisty. Razi go fakt, e na wykady

uczszczaa licznie arystokracya polska w Paryu (jak wiemy,
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fa na nich równie Krasiski), ale w samych wykadach

niejedn odnajdywa pikno. Jakby przytykiem do mo-

nego audytoryum Klaczki, gdy ten rozwaajc pytania: co

Mickiewicz da czasowi, zestawi Bogurodzic z pieni le-

gionów, s sowa Norwida w licie do Zaleskiego z dnia

20. lutego 1858. r.: „Szczciem nareszcie publicznie i po

polsku Boga-Rodzicy pie przypomnia Klaczco potomkom

wielkich mów. Mam i ja mie kurs, ale e nie mam za

sob monych, moe nie bd w monoci" 184
). Miay to

by w pierwotnym przynajmniej zamyle Norwida — jak ju
wspomniaem — „posiedzenia o estetyce narodowej za po-

moc dwóch arcydzie dwóch poetów, Sowackiego i Li-

genzy", a wic jakie równorzdne przeciwstawienie „dwóch

arcydzie" (zapewne Anhellego i Trzech myli) ze wzgldu
na ich znaczenie dla „estetyki narodowej". Plan ten, wspó-
czenie odroczony — moe na przedstawienie samego Kra-

siskiego — bo by on przecie przez cae swe ycie „poet
bezimiennym" — ody w r. 1860, z t zmian, e na czoo
rozwaa o „estetyce narodowej" wysun Norwid Sowa-
ckiego, omawiajc zreszt trzy tylko jego dziea: Anhellego,

Beniowskiego i Króla Ducha.

Nie idzie nam o wyjanienie, jakie byo stanowisko

Norwida w ocenie Sowackiego i jaka warto poruszonych

przez niego zagadnie w twórczoci tego poety, tylko, o ile

z pierwotnego planu, wedug którego Krasiski mia by
omawiany na równi ze Sowackim, wszed Krasiski jako

twórca w nowe ju „prelekcye o Juliuszu Sowackim".

Zmiana w zarysie wykadów Norwida nie posza tak

daleko, by Krasiski mia z nich znikn zupenie. Owszem

;

tre zamysu pierwotnego, owa paralela estetyczna dwóch
poetów z narodowego punktu widzenia wesza w prelekcye

czwart, gdzie znajdujemy wanie przeciwstawienie Anhel-

lego i Trzech myli Henryka Ligenzy, zwanych przez Nor-

wida zupenie dowolnie „Wigili Boego Narodzenia". Nie
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sposób dzi przykada miary objektywnoci naukowej do

tego wszystkiego, co w zestawieniu swem powiedzia Norwid

o Krasiskim. Jak zmiana tytuu, bya równie interpretacya

samego utworu i jego zasadniczej myli zupenie dowolna,

nie mówic ju o tem, e same zestawienie dwóch dzie tak

rónych, jak Anhelli i Trzy myli, na podkadzie tych samych

kryteryów, jest rzecz zbyt mia. Ciekawi wic nas bardziej

stanowisko, jakie Norwid wyznacza Krasiskiemu w dziejach

myli narodowej. Pod tym wzgldem s „posiedzenia o Ju-

liuszu Sowackim" jednym wielkim hodem dla zmarego przy-

jaciela, „który ponadprzyrodzonych uywa rodków dla utrzy-

mania historycznego ducha w spoeczestwie bliskiem zgmi-

nienia przez niebyt polityczny", którego dzieo (Trzy myli)

jest „buletynem ducha narodowego" a nie zna go — jest „wy-

stpkiem przeciwko Rzeczypospolitej". Wysokie mniemanie

o Krasiskim, powoywanie si na osobiste z nim stosunki

i na podane przez niego okrelenia niektórych dzie Sowa-
ckiego (n. p. Anhellego i Króla Ducha), wysuwanie go przy

kadej sposobnoci dla porównania z Mickiewiczem i So-
wackim — oto przykady, jak skada Norwid hod pamici
przyjaciela. Z dawnych zarzutów, stawianych z powodu Re-

surrecturis, nie znajdujemy tu ani ladu. Krasiski wyania si
z cieniów prelekcyi otoczony nimbem wielkoci jako poeta tej

miary, co Mickiewicz, Sowacki i Dante. „Zygmunta Krasi-

skiego prawie poowa pism niezrozumiaa pozostaje, a by
sawny i jest sawny", podobnie jak „dla Danta stworzono

osobny wyraz „dantesco", co znaczy zawile, ciemno i nie-

zrozumiale, a by sawny i jest sawny"
;
jzyk za Krasiskiego

to „sejmowy, senatorski, publiczny sowa majestat, jakby za

dni wielkich Rzeczypospolitej".

Ostatni to odbysk przyjani, która przetrwaa pyt
grobow, pomiertny oklask poety dla poety, a zarazem

pierwsza próba wyznaczenia Krasiskiemu miejsca wród
wielkich poetów emigracyjnych i w zwizku z nimi, próba
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wyprzedzajca artyku Klaczki, który cho zupenie róny

i o cae niebo wyszy od pracy Norwida, schodzi si z ni
w ogólnej swej dnoci, by okreli stosunek Krasiskiego

do poezyi w. XIX.

Nie pozostaa osoba Krasiskiego obca równie malar-

skiej i rzebiarskiej twórczoci Norwida i — o ile mona dzi

ju stwierdzi — cztery razy odbia si w jej rozwoju. Naj-

wczeniejsz jest akwarela Norwida, przedstawiajca Krasi-

wród ruin Kolizeum, pochodzca bezwtpienia z r. 1848 185
);

jej — zdaje si — dotyczy wzmianka w „ywocie Adama
Mickiewicza", e „pewien artysta polski przedstawia Zy-

gmunta Krasiskiego zadumanego wród ruin Kolizeum" 186
)

;

nastpnie mamy „rysunek piórkiem bez daty, mocno podko-

lorowany", bez wybitniejszych znamion; znana jest dalej

gowa poety, robiona piórkiem, akwarel i gwaszem, równie
bez daty m) ; ostatni wreszcie rzecz jest pomiertny me-

dalion bronzowy z r. 1860., pokryty ciemn, prawie czarn,

gadk patyn, do którego sam Norwid najwiksz przywi-

zywa wag, o którym wspomina w licie do Karola Kra-

siskiego, a do Leonarda Chodki pisa, e jest to „meda-

lion . p. przyjaciela, który wanie e dla tego, e przyjaciela,

nie robiem przeto w celu sprzeday i u mnie si go nie

nabywa a przeto nie kady go mie moe — ma wic zalet

rzadkoci przynajmniej, cho i podobniejszego nie bdzie
niezawodnie..." 188

).





PRZYPISY.

Praca powysza ogoszona bya drukiem w Bibliotece warszawskiej

za rok 1912. T. IV. i 1913. T. I. Obecnie wprowadzono w niej pewne
uzupenienia, uwzgldniajce take artystyczn dziaalno Norwida, doty-

czc kwestyi objtej tematem.

*) Wiersz ten, wspóczenie bardzo znany i powtarzany, po-

jawi si drukiem po raz pierwszy w „Sowie", Zeszyt I. Miesic

stycze, 1859. Petersburg, str. 144— 9. Nie zwrócono do tej

pory uwagi, e wszystkie ówczesne wierszyki puszczone w wiat
z kó Norwidowi nieprzychylnych i ostawiajcych go z powodu
odrbnego charakteru jego poezyi byy ironiczn parafraz tej wa-
nie ody. Trzy mamy tego wiadectwa : A. E. Komiana, Kon-
stantego Gaszyskiego i Kajetana Komiana.

2
) Por. Listy Andrzeja Edwarda Komiana (1829— 1864). II.

Cz pierwsza (1830—1856). We Lwowie, 1894, str. 73—74 i 78.
8
) Por. Listy Konstantego Gaszyskiego do Lucyana Sie-

mieskiego (1851—66). (Kossowski Stan., Przyczynki i materyay
do dziejów literatury polskiej I. Listy romantyków), str. 32—3.

*) Witte Kazimierz, „Cyganerya Warszawska" i Teofil Le-

nartowicz. Tyg. Ul., 1904. T. II., nr. 27, str. 526 (Z listu Le-

nartowicza do K. Wittego z Bolonii, z kwietnia 1882).
6
) Wspomnienie o Bohdanie Zaleskim z listu T. Lenartowicza

do A. Puga. Kosy, 1886, nr. 1091, str. 332.
6

) Patrz: Cypryana Norwida Pisma zebrane, wyda Zenon
Przesmycki. Warszawa-Kraków, 1911. T. A., str. 55—6.

7
) Aleks. Pókozic, Cypryan Norwid. Kosy, 1886, nr.

1116, str. 336.
8
) Tame.
9
) Z. P. (rzesmycki), Z notat o C. Norwidzie. Chimera,

T. VIII., str. 443.
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10
) Adam Krechowiecki, O Cypryanie Norwidzie. Próba

charakterystyki. Przyczynki do obrazu ycia i pracy poety na pod-

stawie róde rkopimiennych. T, I.— II. v.e Lwowie, 190°v
n

) Listy Zygmunta Krasiskiego do Stanisawa Komiana.
Pamitnik literacki, 1911. Rocznik X.

18
) Listy Zygmunta Krasiskiego do Augusta Cieszkowskiego,

z autografów wyda Józef Kallenbach, T. I.— II. (T. II. listy

z lat 1848 — 59). Kraków, 1912.
18

) Chimera, T. VIII. Wiersz wstpny (Z cyklu : Vade-mecum).
u

) Listy do St. Koroisua, i. c, str. 300.
15

) Tame, str. 301.
16

) Przekad ten w druku pojawi si bardzo póno, bo do-

piero w r. 1862 v; Pokosiu, zbierance literackiej na korzy sierót,

Pozna, str. 49 — 60; dzi: Pisma zebrane... T. A., str. 289 —
300. Wydawca Pism w przypisach (str. 853) powiada: „Mimo
pónej daty pierwodruku, odnosimy z ca stanowczoci do r.

1848 powstanie tego tómaczenia". List jednak do Komiana stwier-

dza, e dat powstania przekadu trzeba przesun na chwil wska-

zan powyej. Por. take w tej sprawie notatk: Not z Karol,

Pamitki po C. Norwidzie. Tydzie. Dod. liter. nauk. do Kuryera
lwows. 1905, nr. 27, str. 220.

17
) Nadto w r. 1847 w Przegldzie poznaskim, T. V. po-

jawia si w Wiadomociach biecych (str. 670 — 78) korespon-

deneya z Rzymu (pisana jak przypuszczam, przez Stanisawa Ko-
miana), omawiajca artystów polskich, zamieszkaych w Rzymie
w r. 1847. Krasiski, stay czytelnik Przegldu, wspierajcy go
materyalnie i moralnie, móg w korespondencyi tej znale równie
wiadomo o Norwidzie. Jest to wogóle najwczeniejsza a dotd
nieznana ocena Norwida jako artysty. Korespondent wymienia
i charakteryzowa cay szereg artystów Polaków, a o Norwidzie

pisa: „Nie wiemy, gdzie, w jakiej kategoryi postawi Norwida.

Belletrysta, krytyk, poeta, rzebiarz, rysownik, malarz ; daje on'

codzie dowody nieprzebranej obfitoci i twórczoci. Rozprószenie

podobne nie moe istnie bez uszczerbku na wewntrznej sile,

i co w takim razie zyskuje si na rezcigoci, to si na gbi
traci musi. Lecz u niego przeciwnie. Zdaje s!, e jedno drugie

wzmacnia, rozpomienia i tworzc równowag, pewn nienaruszaln

jedno stanowi. Mylimy jednak, caa sia w jeden musi pój
kierunek i e wtedy wszystko dzisiejsze okae si tylko przygoto-

wawczem do pojedynczego, ale penego powoania. Dzi Norwid
zajmuje si najwicej malarstwem. Widzielimy w jego pracowni
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karton wielkiej piknoci, przedstawiajcy Chrystusa dajcego bo-

gosawiestwo z krzya. Pomys i rysunek arcymiay. O bogactwie

szkiców, ilustracyi, ozdób do rónych poematów, to do modlitw

i psalmów, tyle wszyscy pochlebnego syszeli, i dobrze zrobiby

autor, gdyby je w sztychu wyda na widok publiczny".
18

) Listy do Stan. Komiana, 1. c, str. 381.

") Por. tame, str. 322.
20

) Tame, str. 306.
21

) Korespondencya Józefa Bohdana Zaleskiego, wyda Dyo-

nizy Zaleski. T. II. Lwów, 1901, str. 38 (List do Ludwika Jan-

kowskiego z Parya 9. wrzenia 1845 r.).

22
) Tame, str. 91 (list do Cypryana Norwida z 27. sty-

cznia 1848 r.).

2S
) Korespondencya J. B. Zaleskiego. T. III. Lwów, 1902,

str. 28 (list z Fontaineblau z 27. lutego 1859 r. do Franciszka

Duchiskiego w Paryu).
24

) Ulegajc yczeniu ojca, by spdzi zim w Rzymie, przy-

by Krasiski do wiecznego miasta 30. grudnia 1847 r., bo 1.

stycznia 1848 r. donosi stamtd Sotanowi: „Zawczorajem tu

stan...", Por. Listy Zyg. Krasiskiego. T. II. Do Adama Sotana,

z przedmow J. I. Kraszewskiego. Lwów, 1883, st. 366.
25

) Por. Krechowiecki, O Cypryanie Norwidzie... T. I. str. 72.
26

) Korespondencya J. B. Zaleskiego. T. II. Lwów, 1901,

str. 91, list do C. Norwida z 27. stycznia 1848 r.

27
) Krechowiecki, 1. c, T. I. str. 86, ustp przytoczony

z manuskryptu.
28

) Listy do Adama Sotana, str. 367.
29

) Por. Tarnowski Stan., Zygmunt Krasiski. T. II. Kra-

ków, 1911, str. 248 i n., i Kleiner Juliusz, Zygmunt Krasiski.

Dzieje myli. T. II. Lwów, 1911, str. 162 i n.

30
) Listy do Stan. Komiana, I. c, str. 312 (list z Heidel-

bergu 19. sierpnia 1847 r.).

S1
) Listy Zyg. Krasiskiego do Stanisawa Maachowskiego.

W Krakowie, 1885, str. 143.
32

) Por. Kopera Feliks, Nieznana autobiografia Cypryana
Norwida. Wiadomoci numizmat.-archeol. T. III. Kraków, 1898,
str. 354— 8. Fakt ten mia — jak si zdaje — miejsce 29. kwie-

tnia 1848 r. Por. Nieznane listy A. Mickiewicza i Z. Krasiskiego.

Wyda Józef Kallenbach, Pamitkowa ksiga, 1866— 1906. (Prace

byych uczniów Stan. Tarnowskiego). T. I. Kraków, 1904. str. 269.
(Tu str. 255— 81 : Listy Z. Krasiskiego do L. Orpiszewskiego).
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ss
) Listy do Stan. Maachowskiego, 1. c, str. 144.

M
) Krechowiecki 1. c, T. I. s. 65.

35
) Listy do Stan. Komiana, 1. c, s. 331.

36
) Tame, s. 334.

87
) Tak naleaoby wnioskowa ze zczenia osoby Norwida

z Castelbianc. Castelbianco — rzebiarz, póniej onierz w obro-

nie papiea; o nim w licie do Komiana z 25. stycznia (1. c,

s. 332): „Castelbianco pracuje nad Chrystusem fale umierzajcym".
38

) Listy do Komiana... 1. c, s. 335.
59

) Opublikowany ze zbiorów H. Wildera w Tyg. illustr.,

1912. nr. 22.
40

)
Smolikowski Pawe, Historya zgromadzenia Zmar-

twychwstania Paskiego. W Krakowie, 1896, T. IV., str. 189.
41

) Patrz: Krechowiecki, 1. c, T. I. s. 95 i n.

45
) F- (J- Baraski), Z teki Jeneraa Skrzyneckiego. Prze-

gld polski, 1886. T. 81, s. 560.
43

) Listy do Stan. Komiana, 1. c, s. 335.
44

) Listy do Cieszkowskiego. T. II. s. 16 — 17.
*5

) Tame, s. 21.
46

) Tame, s. 24.
* 7

) Tame, s. 27.
48

) Listy do Orpiszewskiego, 1. c, s. 259.
49

) Tame, 1. c, s. 260.
60

) Tame, s. 259.
61

) Listy Cypryana Norwida do Maryi Trembickiej. Przygo-

towa do druku Stan. Kossowski. Chimera VIII. s. 353.
6*) Por. list do Cieszkowskiego z 4. lipca z Parya (Baby-

lon) : „Jestem tu — w Lauzanniem by, gdy huk dzia std, przy-

gna mnie tu, bo si bardzo lkaem, by si sny czerwone To-

wiaczyków nie ziciy"... Listy do A. Cieszkowskiego II., s. 33.
5S

) Zwraca si w tej sprawie Komian do Krasiskiego;

w licie bowiem Zygmunta z dnia 30. lipca 1848 z Heidelbergu

znajdujemy: „Co do onego, o którym mówisz, e w Rzymie w wiel-

kiej biedzie, to wyjedajc zostawiem mu — ogóem 1.300 fr.

od kwietnia. Brat go morduje Towiaczyk, osiad mu na karku

i on go musi ywi. Dobrze, bd pamita, ale póniej". Komian
w objanieniu do listu doda od siebie: „Wida z tego listu, jak

Z. hojnie Norwida wspiera". Por. Listy Z. Kr. do St. Komiana...

1. c, s. 340, 341.
M

) Por. F. (J. Baraski). Z teki jeneraa Skrzyneckiego.

Przegld polski, 1886, T. 81, s. 369. Przytoczone sowa pocho-
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iz z listu Norwida z dnia 1. lipca 1848, o którym mowa na-

stpnie.

") Tame, s. 566—7, list z Rzymu, Via Felice 1. lipca 1848.
66

) W licie do Delfiny Potockiej z dnia 10. sierpnia 1848 r.

z Heidelbergu pisa Krasiski: „Pamitasz wiersze Norwidowe,

bardzo adne, którem ci przesa niedawno, gdzie sobie mier
wróy? Takimi na nie odpowiedziaem". Ustp przytoczony przez

wydawc prof. Jana Czubka jako objanienie do wiersza Krasi-

skiego, który po raz pierwszy w caoci pojawi si w pismach

Zyg. Kr. Wydanie jubileuszowe. T. VI. Utwory liryczne. Kraków,

1912. (Por. s. 232—3 i w Dodatku krytycznym s. 374). Poprze-

dnio jedn zwrotk wiersza ogosi H. Biegeleisen (a wic nie

pierwodruk, jak 1. c, s. 374, oznacza wydawca) w Kurj. lwow-

skim z r. 1907, nr. z 9. lutego, z papierów po Mieczysawie

Pawlikowskim. Prof. Czubek w wydaniu podaje jako dat wiersza

Krasiskiego „10. sierpnia 1848, Heidelberg", czyli dat listu do

Delfiny Potockiej. Data ta jednak jest bdna. Sam bowiem Kra-

siski powiada, e „takimi wierszami na wiersze Norwida odpo-

wiedziaem", a wic przedtem, w licie za do Cieszkowskiego

z 8. sierpnia z Heidelbergu przytaczajc pewn cz wiersza po-

daje: „niedawnom pisa do Norwida". Z pomoc przychodz nam
tu listy do Orpiszewskiego, ogoszone w Ksidze pamitkowej...

Stan. Tarnowskiego. T. I. Kraków, 1904. W licie do Orpiszew-

skiego z Heidelbergu 26. lipca 1848 r. jest wzmianka o licie

do Norwida, w którym Orpiszewski ma znale szczegóy o Mickie-

wiczu i Towiaskim, w licie za nastpnym z 23. sierpnia z Ba-

denu jest zapytanie, czy Norwid otrzyma „list ostatni w duej
kopercie", wyprawiony przed „kilka dniami", czyli wiersz do Nor-

wida musia powsta przed 26. lipca, skoro mieci si w licie

do Norwida, wysanym okoo tego czasu.
57

) Por. Listy do A. Cieszkowskiego II. s. 49—50.
88

) Por. list do Orpiszewskiego z 26. lipca 1848, z Heidel-

bergu, 1. c, s. 261.
59

) Tame..., s. 261, list z 26. lipca 1848 r.

60
) Por. list do Orpiszewskiego z 26. lipca 1848... 1. c,

262 i 263.
81
) Por. list do Cieszkowskiego z 5. sierpnia 1848... 1. c,

II., s. 45.
62

) Wprawdzie Zenon Przesmycki twierdzi, e ju w grudniu
r. 1848 przyby Norwid z Rzymu do Parya, jednak zdanie to
utrzyma si nie da wobec nastpujcego faktu : W odcinku Czasu
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krakowskiego, w nr. 6 i 7, z 9 i 10. stycznia 1849 r., pojawia

si korespondencya Norwida z Rzymu p. t. : Zarysy z Rzymu,

podpisana: Rzym 28. grudnia 1848 r. W dniu tym by wic
Norwid jeszcze w Rzymie. Por. Cypryana Norwida, Pisma zebrane,

wyda Z. Przesmycki. Warszawa— Kraków 1911, T. A., s. 786

i 860. (Przypisy). Co naley myle o przedsiwzitej z Rzymu

wycieczce, patrz tame s. 849 w przypisach do wiersza: Z listu

(do Wodz. ubieskiego).
63

) Dowodzi tego list Krasiskiego do Stan. Maachowskiego

z 9. listopada z Badenu. Por. Listy Zygm. Kras. do St. Maachow
skiego. Kraków 1885, s. 153.

64
) Por. Listy do Orpiszewskiego... I. c, s. 265.

65
) Tame, s. 266.

66
) Tame, s. 268.

67
) Ze szo tu o drug, powikszon edycy psalmów, uzy

skujemy poredni dowód z listu Krasiskiego do Bron. Trentow

skiego, pisanego mniej wicej w tym samym czasie, bo 20. pa
dziernika z Parya : „Musia te odebra co drugiego sous band
co jest powtórzeniem tego samego innoksztatowem. Zachowaj n:

pamitk i ani sowa nikomu subjektywnego o tem, bo co d(

objektywnego sadu, to na objektywno puszczone". Por. Listj

Zygm. Kras. T. III. Lwów, 1887, s. 244.
6d

) vNorwid pisze — czytamy w wspomnianym licie, — <

wróci do Rzymu jeden z dwunastu Mickiewicza, i opowiada, (

przed wyjciem na lini bojow Gierycz i kilku innych Towia
czyków, przybyych z Parya, by podnie ducha wyej, odebraw

szy listy z Parya, wrócili tam, dla wanych jak mówili przyczyi

(dni czerwone — to miay zawita wtedy)... i t. d.". Por. List;

Z. Kr. do Stan. Maachowskiego. Kraków, 1885, s. 153.
69

) Por. Listy do Komiana, 1. c, s. 347.
70

) Tame, 1. c, s. 347, list z Badenu z dnia 4. grudni

1848 r.

71
) Podane z kolei wyjtki z 7. listów Krasiskiego do Noi

wida (30. Novemb. 1848, 12. luty 1849, 9. marca 1849, 17. ras

rzec 1849, 1. kwiecie 1849, 11. maj 1849, 1. czerwiec 184S

pochodz z rkopisu nr. 701. Biblioteki Ordynacyi hr. Krasiskie

w Warszawie. Tytu rkopisu brzmi : Wycigi z listów Z. Krasit

skiego do Cypryana Norwida (przepisane z kopii Adamowej hi

Potockiej). Odpis sporzdzony rk Wandy Krasiskiej, wdowy pi

ordynacie Adamie, zachowuje wszystkie cechy charakterystyczn

pisowni Krasiskiego. Pierwotne ródo tych listów jest to same
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z którego Zenon Przesmycki otrzyma listy i utwory Norwida

z ostatniej epoki ycia poety (por. Chimera, T. VIII., s. 443).

Autografy przeto, czy te kopie, dochowane s w archiwum Potoc-

kich w Krzeszowicach.

W wycigach, które podaj, usunito z tych listów wszystko,

co mogoby rzuci jakiekolwiek wiato na osobiste stosunki przy-

jació; pozostaa w fragmentach tylko cz ideowa listów, wypo-

wiedzenia si Krasiskiego na sprawy
#
ogólne, zawikania czasu

i rozgrywajce si wypadki dziejowe. Ze listów Krasiskiego do

Norwida byo znacznie wicej, to pewne, i jak wykazaem powy-

ej, wynika to z listów do Orpiszewskiego i Komiana. Czy jednak

nie przechowao si ich wicej w archiwum krzeszowickiem, czy

te nie dokonano z nich nawet wycigów ze wzgldu na czysto

osobist ich tre, nie potrafi powiedzie, bo dotarcie do rko-
pisów jest dzi niemoliwe.

72
) W kopii Krasiskich list ten ma myln dat : 30. Septemb.

1848, zamiast Novembra, jak to wynika z jego treci, gdzie mowa
dniu 15. Novembra w Rzymie. Ze by pisany z Dieppes, stwier-

dzi mona z Listów do Sotana CLII. (Por. Listy Z. Kras. T. II.

s. 384. Lwów 1883).
7S

) Pelegrino Rossi, uczony i m stanu, znany Krasiskiemu,

gdy by profesorem prawa w Genewie i tam go Zygmunt sucha,
by ambasadorem francuskim w Rzymie, pozosta tu po upadku
Orleanów a Pius IX. powierzy mu utworzenie ministeryum. 15.

listopada 1848 r. pad ofiar skrytobójczego morderstwa w Rzymie.

Posta Rossiego, padajcego pod ciosami morderców nasanych
przez przeciwników politycznych, w chwili, gdy wród zamtu
sumie spenia swój obowizek, utkwia gboko w duszy Krasi-
skiego; w listach wspóczesnych mówi te o nim kilkakrotnie.

1 tak w licie do Cieszkowskiego z 1. grudnia 1848 r., a wic
pisanym nazajutrz po licie do Norwida, czytamy: „Rossi zamor-

dowan, a konajcy spokojnie i ironicznie, po staroytnemu" (por.

Listy do A. Cieszkowskiego... 1. c, Ii., s. 83); w licie nastpnym
z 3. grudnia powraca Krasiski do tej samej myli: „Pius IX.

otoczony wszystkiemi posami chrzecijastwa — spokojny — go-

towy na mier — tylko na rozlew krwi wasnych katów, nie! Ta
zatrata zupena zmysu moralnego, przemieniajca miasto wieczne
cae na jedn illuminacy nad trupem zamordowanego znakomitego
czowieka (t. j. Rossiego)". (tame, s. 87). Por. take tame, s. 104.
list z 5. stycznia 1849 r.

Wród romantyków. 15



226 WRÓD ROMANTYKÓW I ROMANTYZMU

Tak samo w licie do Trentowskiego z 3. grudnia: „W Rzy-

mie obrzydliwo spustoszenia na witem miejscu, jak w Pimie
stoi ! Cae miasto radujce si bezczelnie, to jest dozwalajce si
radowa bezczelnie niegodziwej mniejszostce terrorystycznej, po-

nad trupem zamordowanego Rossego, czowieka znakomitego w eu-

ropejskich dziejach tego stulecia! Co za ubytek zmysu moralnego!

Potem szturm przypuszczony do paacu bezbronnego starca, który

ich bogosawiestwami obsypa i tylko dobro przyniós. Sterbini,

zabójca, ministrem ogoszon i tryumfalnie nad ciaem zamordowa-

nego poprzednika. Jak to bezdennie pogaskiem, niechrzecija-

skiem!"... Por. Listy Zygm. Krasiskiego, T. III. Lwów 1887,

s. 255.

W licie za do Maachowskiego z 26. listopada 1848 r.

:

„Rossi biedny, a zgin estetycznie, po staroytnemu, chustk ran
zakrywajc z umiechem, jak tog Cezar niegdy. Zabójca mini-

strem! Papie zabójc ministrem mianowa. Lepiej byo zgin,
roztworzywszy bramy Kwirynau przebite od kul i oddawszy si
na pastw motochowi. Konspiracya radykalistów, Sterbiniego,

Guerazzego, Mazziniego, si udaa, ujrzysz wkrótce skutki"... Por.

Listy do St. Maachowskiego, s. 164, i list do Komiana z 4. gru-

dnia t. r. (Listy do St. Komiana, 1. c, s. 346).

Take Norwid da dwukrotnie wyraz swoim zapatrywaniom

na wypadki w Rzymie, o których mowa ; raz w przytoczonej ju
powyej korespondencyi z Rzymu z dnia 28. grudnia 1848 r.

(Czas, 1849, nr. 6 i 7 : Zarysy z Rzymu), powtórnie za po la-

tach kilku w utworze p. t. Biae kwiaty, wydrukowanym w Doda-
tku miesicznym do „Czasu". (Rok drugi. T. V. 1857, s. 362— 3).

(„Kiedy — o poudniu wród toku i gwaru na wschodach do

izby poselskiej wiodcych, mierci Cezara upad minister Rossi,

a krew wstg krzyw od szyi mu si na cian zatoczya do od-

pasanej szarfy podobna"...). — W obu opisach, Norwida i Kra-

siskiego, uderza podobiestwo wyrae i analogia w dekoratywnej

stronie samego faktu. Nie ulega wtpliwoci, e opisujc zamor-

dowanie Rossiego w listach do przyjació, mia Krasiski przed

oczyma ten obraz morderstwa, jaki przedstawi mu w swym licie

Norwid.

Jak wiadomo, list Norwida i stanowisko w sprawie tych

wypadków, do zdaje si spokojne, gdy przeciwnie u Krasi-

skiego — jak widzielimy — godzio w samo serce, wywoao
u Zygmunta podany powyej ustp w licie do Komiana. Sta-
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nowisko to stara si wyjani i usprawiedliwi Przesmycki. Patrz

w tym wzgldzie: Pisma zebrane... T. A., str. 858— 9 (Przypisy).

7i
) Por. w licie do Orpiszewskiego z dnia 26. grudnia

(1. c.i s. 270): „16. nov. trza byo z krucyfiksem w rku stan
przed bram oblegan i w imieniu Boga powiedzie : „nie"! Zwy-

ciy by by! Bo kto przez mier odway si i w niemier-

telno, ten najczciej nie umiera, ale zwycia na ziemi"! —
i analogiczne miejsce w licie do Komiana z 11. stycznia 1849 r.

(1. c, s. 349): „Biada, biada wiatu, e Pius lX-ty, 16. Nov.

nie wystpi z Krzyem w rku przed Kwirynau bram i szukajc

mierci nie znalaz zwycistwa, bo byby zwyciy, nawet do-

czenie"...
76

) Por. co powiedziano o nim powyej w przypisach a nadto

w licie do Cieszkowskiego z 14 stycznia 1849 r. (1. C, s. 111):

„Sterbini i Canino z Guerazzim widzieli si pod koniec Oktobra

we Florencyi i tam uoyli zarnicie Rossiego...". Patrz take:
Mickiewicz Wad., ywot A. Mickiewicza. Pozna, 1895. T. IV.,

s. 6 i cytowany list do Komiana z 4. grudnia 1848 r.

76
) Listy do Orpiszewskiego, 1. c, s. 270.

77
) Tame, 1. c, s. 274.

78
) Tame, s. 276.

79
) Ju w r. 1848 móg tam Krasiski wyczyta tak no-

tatk: „Cyprian Norwid napisa wiersz pod tytuem: Wigilia. Jest

to tylko kilka zwrotek podobnych do pierwszej, której pocztek
przytaczamy... Na kocu znajduje si niby przepowiednia o przyj-

ciu Paskiego onierza. Co nieprostego, wymarzonego, w caym
wierszu uderza; myli gównej jasno nie rozumiemy, czujemy tylko,

e poczciwe"... Por. Przegld poznaski. Pismo miesiczne. T. VII.

1848. (Wiadomoci biece, s. 661). Przegld, zaoony przez

Jana Komiana w porozumieniu z jego teciem gener. Dezyderym
Chapowskim, wychodzi od r. 1845. Od samego pocztku by
Przegld szermierzem katolicyzmu i to czyo Krasiskiego i Nor-
wida z kierunkiem pisma. Zrazu jednak mia Przegld równie
charakter literacki i wtedy pojawiay si w nim wiersze Norwida.

Od czasu jednak, gdy Jan Komian — znany Norwidowi z Ber-

lina — zosta ksidzem, sprawy dogmatyczne i kocielne zajy
w Przegldzie szersze miejsce.

80
) Por. Erzepki Boi. Dr., C. K. Norwida Pisma nieznane

(Literatura i sztuka. Dodatek do Dziennika poznaskiego. R. II.,

nr. 26): „W latach 1849 — 51 ogasza Norwid pomniejsze pody
ducha swego, bd to wiersze, bd te rónej treci artykuy

15*
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proz napisane w politycznych czasopismach, naówczas w Pozna-
niu wychodzcych, jak Gazeta polska, Dziennik polski, a miano-

wicie i przedewszystkiem Goniec polski, z którego redaktorem
Wad. Bentkowskim czyy Norwida stosunki cisej przyjani

i najserdeczniejszej zayoci... Na ogó nie trafiay jednak do gu-

stu czytajcej publicznoci poznaskiej przedziwne kwiaty Muzy
Norwidowej i niejednokrotnie na amach tych samych pism po-

znaskich ukazay si przykre i cierpkie dla poety gosy, e utwory
jego s ciemne i niezrozumiae". Takie gosy pojawiy si n. p.

w Gazecie polskiej nr. 104, z 6. maja 1849 (Listy z Poznania);

w Dzienniku polskim nr. 129, z 9. listopada 1849 (zobacz dopi-

sek redakcyi pod artykuem Norwida: Do obywatela Dmochow-
skiego-rzebiarza) ; w Gocu polskim nr. 48, z 27. lutego 1851
(Bdny ognik, artykulik salonowy), a nawet w Czasie (Dodatek
literacki 1849, nr. 4. z 1. grudnia: Wiadomoci bibl. i artyst.).

Co do wymienionych powyej czasopism poznaskich por. Karwow-
ski Stan. Dr., Czasopisma wielkopolskie. Cz. I. od roku 1796—
1859. Dziennik poznaski, 1908, nr. 98 i n.

81
) Listy do Orpiszewskiego, 1. c, s. 278; por. take w licie

do Cieszkowskiego z 10. marca (I. c, s. 139): „Norwid z Romy
przeniós si do Parya — 46 rue de VerneuU

H — i list do Ko-
miana (1. c, s. 354) z 29. marca tego roku.

88
) W kopii rkopisów, z których ogaszam wycigi z listów

Krasiskiego do Norwida, nie ma nigdzie podanych miejsc, skd
byy te listy wysyane; da si to jednak stwierdzi na podstawie

itinerarium ycia Krasiskiego.
88

) Z manuskryptu.
84

) Por. n. p. list do Stan. Maachowskiego z Badenu 24.

lutego 1840 (1. c, s. 180): „W Babylonie cicho, Bugeaud
i Changarnier s jak na dzi Patres Patriae, bez nich juby Ba-

bylon dozna co deszcz siarczysty Sodomy. Lecz tak naprone
pooenie status quo zamieni si nie potrafi ; przyjdzie do bójki

i niejednej, bo kada krwi pync z siebie zaród rzuci nast-

pnych" !

85
) Korespondencya J. B. Zaleskiego. T. II. Lwów, 1911,

s. 128. Jan Komian za tak go w tym czasie ocenia: „Norwida
prawdziwie Bohdan sdzi — pisa w jednym z listów — serce

i inteligencya znakomite, tylko jakie dziwactwo wszystko zaciem-

nia...". Por. Krechowiecki. O Cypryanie Norwidzie. T. I., s. 118.
88

) List zacytowany u Tarnowskiego, Julian Klaczko. Kraków,
1909. T. I., s. 63.
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87
) Por. Krechowiecki, I. c, s. 119; do tego wyjazdu —

jak si zdaje — odnosi si wzmianka Krasiskiego w licie do

Komiana (1. c, s. 367) z Drezna 7. Oktobra: „Norwid podobno

gdzie koo Wrocawia zamieszka...".
88

) Por. w licie do Cieszkowskiego z dnia 10. marca, a wic
w dzie po licie do Norwida : „Ani moesz sobie wystawi, co

to ta modsza emigracya, co do Francyi z kraju przybywa. Wa-
nie ród ludzki, jakiego potrzebuje Towianizm: mczestwo i brud —
bohaterstwo i niecno zarazem. „Co cierniowo-palmowo-botniste-

go". Póniej, póniej pokae si kiedy, e pomys Irydyona by
straszliwie prawdziwym i e caa mód nasza dusz szatanowi za-

przedza, a na to by przeciw drugiemu szatanowi si bi. Kiedy

mówi straszliwie prawdziwym, to le mówi, powinienem powie-

dzie straszliwie rzeczywistym; bo prawdy niema w tem, ale jest

rzeczywisto piekotycznego faszu ! Wszyscy ci modzieniaszkowie

spodzeni z okropnego cudzoóstwa: z Matki Polski i ojca Miko-

aja!...". (Listy do A. Cieszkowskiego, 1. c, II. s. 137— 8). Tosamo
w licie z 16. marca (1. c, s. 143— 4): „Nie wystawisz sobie,

czem modzie nowo wyemigrowana. Doskonale kto o niej wy-

rzek: „Co cierniowo-palmowo-botnistego". To wanie nalepianie

si bota na ciernie i palmy jest przeklestwem i znamieniem dni

naszych. Okropna mieszanina!".

Znamiennym zwaszcza pod tym wzgldem jest list do Tren-

towskiego z 10. marca (Listy Z. Kras., Lwów, 1887. T. III., s.

276), gdy czytamy w nim prawie to samo, co w licie do Nor-

wida : „Ani masz wyobraenia co si porobio z modziey naszej,

wieo wyemigrowanej do Francyi i Woch i jak trucizna Towia-
szczyzny, wieczne pochlebstwo i rozjudzanie pychy osobistej, na

to, by j potem za kark wzi i samowadnie ni rzdzi, bo taki

koniec wszelkich pych atwowiernych, co zaufay pokusom pochleb-

stwa; jak wic, mówi, trucizna Tuwiaszczyzny, trafiwszy na po-

rodzonych ze zgwaconej Matki Polski i zgwaciciela Ojca Mikoaja,

wscza si w ich yy i przemienia ich zwolna na co niesycha-

nego na wiecie, bo na mieszanin bohaterstwa i bezecestwa,
powicenia i brudu, cnoty i zbrodni, mczestwa i braku wszel-

kich uczu prawoci. Takich wanie Towiaszczynie potrzeba.

Dobrze kto powiedzia o nich, e jest w nich co cierniowo-pal-

mowo-botnistego. Okropny zamt ! okropne poczenie sprzecznoci

niepoczalnych ! Std potworno ! Ale zawsze tak by musi w epo-

kach rozwizujcych si, odspoeczniajcych si, gdy sdy Boe blizkie

i ju dla wieków gotowe trumny przed wieków cmentarzem le../'.
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89
) Por. pierwsz wiadomo o Tribune des peuples w licie

do Cieszkowskiego z 16. marca 1849. (Listy, 1. c, s. 144).

„Mickiewicz i orszak rozmaitych najposunitszych radykaów wy-

daj Trybun ludów. Zapewnie przez arcykapana zapany jak

w puapk od rzymskich dni (wiesz o kim chc mówi) fundusz

daje". Odnosi si to do Ksawerego Branickiego, za którego pie-

nidze Trybun ludów wydawano. List ten stanowi te wskazówk
do podanego powyej listu do Norwida: „arcy-kapan, wychowa-
niec Mikoaja" — to Mickiewicz.

90
) List rozpoczty dnia 17. marca kontynuowa Krasiski

w dwa dni póniej.
91

) 26. Novembra 1848 r. pisze Krasiski w licie z Bad-

Baden, do Maachowskiego (1. c, s. 160): „Demagogi zgina
Polska; tem si nie wstaje z grobu, czem si do wstpio. De-

magogia najmiertelniejszym wrogiem Polski, bo pierwiastek dema-

gogiczny jest pierwiastkiem rozdziau, rozbioru, niszczenia; my
potrzebujem spójni, zgody, skupienia...".

92
) Krasiski ma tu na myli dziaalno Mickiewicza w Rzymie.

93
) Z manuskryptu.

a4
) Por. co mówi w tej sprawie Wad. Mickiewicz, ywot

Adama Mickiewicza... T. IV., s. 69 (uwaga 4), s. 297— 8.
95

) Por. list do Komiana z 39. marca 1849 (Listy, 1. c,

s. 354— 5): „Norwid przesya mi ten kawaek z pob wymie-

rzon do ciebie, by by askaw uda si do Przegldu za jego

umieszczeniem. Uczy wic co moesz. Ja rozumiem czego chcia,

ale niewielu zrozumie... Prosi take, by mu przy odbijaniu kilka

egzemplarzów osobnych odbito i posano do Parya". Komian
w uwadze do tego listu doda : „Norwid czsto przysya wiersze

do Przegldu. Z pocztku byy znone. Gdy coraz dziwaczniejszemi

si staway, Przegld nie wszystkie umieszcza. Std gniew, gromy
autora, czsto nawet impertynencye, nie tylko w listach, ale

i w wierszach. Dla okazania bezstronnoci, par takich Redakcya

zamiecia. Zwolonia i inne jakie szalestwa osobno na wasny koszt

wydrukowalimy..." (tame).
96

) Przegld poznaski. T. VIII., 1849, str. 629— 30; tame
zaraz w. T. IX., s. 67— 71 pojawi si nastpny paryski wiersz

Norwida: Vendóme, podpisany: „pisaem w kwietniu 1849". Dzi
„List" w Pismach zebranych Norwida. T. A., s. 116— 119.

97
) Patrz: Pisma zebrane... T. A. s. 794—95. (Przypisy).

Na temat tego utworu wywizaa si pewnego rodzaju pole-

mika midzy Krasiskim a Komianem ; Komian zaczepi w utworze
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gównie dwa wiersze jako zupenie niezrozumiae (...„Tylko osdzi

w asce, tak rzecz, która robakom wtku ujmie nagle..."), na

co odpowiada mu Krasiski w licie z 17. kwietnia (Listy do St.

Komiana, 1. c, s. 357 i 359, uwaga Komiana): „Có chcesz —
od ciemnego pisanie nie odzwyczaisz umys ciemno pojmujcy,

ciemno, nie jasno widzcy obrazy wewntrz siebie ! Te dwa wiersze

zapewne znacz, e Pan tak rzecz ukoi wiat i przetnie rozstrój,

która nagle robakom, myl, e to znaczy pysznym i bluniercom,

wyzuje pychy i si — przekona ich, e s gupi ! Co takiego by
musi".

98
) Por. Listy do Cieszkowskiego... II., s. 157.

") List do Komiana z 10. kwietnia, (I. c, s. 355); obja-

nieniem do przytoczonego ustpu jest dalszy cig wspomnianego

listu do Cieszkowskiego, gdzie wymienieni ci wszyscy, „nasi naj-

lepsi i najgodniejsi" (1. c, s. 157).
10 °) Por. analogiczne zaczcie w tym samym licie do Ko-

miana i w licie do Maachowskiego z 3. kwietnia 1849 r. (Listy

do St. Maachowskiego, 1. c, s. 187).
101

) Z manuskryptu.
los) por ust £Q Trentowskiego z 12. maja 1849 r. (Listy

Zyg. Krasiskiego. T. III., s. 278).
103

) Por. list do Cieszkowskiego z 25. kwietnia t. r. Listy...

II. I. c, s. 159): „Dopierom teraz si przekona, jak gboko
upad M-cz... Moesz sobie wystawi: obieca rzdy Francyi temu
durniowi i tem go trzyma! Caa te redakcya Trybuny z samych...

zoona. Najprzedniejszy i najzwinniejszy Chojecki. Co si tam
dzieje, niewystawi sobie! — Jaka rozpusta ciga w tych mó-
zgownicach. Omnia pro dominatione. Zupenie to samo, co
w redniowiecznych legendach o Sabatach czartów. Obrzydliwa to

rzecz llluminatyzm"

!

104
) Z manuskryptu.

10°) Krasiski ma w pierwszym wypadku na myli Changar-
niera (wynika to z dalszych sów listu : „lecz co do Francy i my-
l, e tacy ludzie jak Changarnier..."), w drugim za — zdaje

si — Mickiewicza.

O Changarnierze mówi Krasiski w swych listach kilkakro-

tnie. Por. Listy do Cieszkowskiego z 22. lutego t. r. (s. 131),
18. marca („18. marca lub 5. kwietnia naznaczone dni na po-
wstanie, lecz to si nie sprawdzi, bo Changarnier i Bugeaud Fran-

cy i Pary trzymaj", s. 145), 5. maja. („W Paryu te peno
pogosek o nowych dniach czerwcowych, a przed czerwcem jeszcze.
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Tam jeli bdzie bójka, to taka zajada, e mury ze strachu ble-

dnc bd, e krew pynca odczerwienieje i pobieleje z przera-

enia, patrzc si na wcieko ludzi... Z obu stron niesychana

nienawi, energia, zajado w Paryu. Jedni i drudzy pragn
boju, bo pragn rozstrzygu i koca. Changarnier codzie modli si
o pocztek rozruchu", s. 162); take w listach do Maachowskiego
z dnia 6. lutego (1. c, s. 178: „Na ten raz jeszcze Changarnier

ocali Pary ; gdyby nie on, zapewnieby do dzi dnia poow Ba-

bylonu ju poary pomienie...") i z 24. lutego (s. 180).
106

) Z manuskryptu.
107

) Listy do Cieszkowskiego, 1. c, II. s. 174.
108

) Por. Listy do Stan. Komiana, 1. c, s. 380 (list pisany

dopiero 22. kwietnia 1851 r. z powodu zaj z Klaczk).
109

) Tame.
n0

) Listy do St. Komiana... s. 367.m
) Krechowiecki. O Cypryanie Norwidzie..., t. II., s. 122.

ua
) Tame, s. 151.

115
) Tame, II. s. 153.

114
) Por. Listy do Komiana, 1. c, s. 368.m
) 14. listopada 1850 r. pisa Norwid do Zaleskiego:

„Widuj tu Augusta, który wkrótce odjedzie i sprzeczam si z ró-

nymi..." Por. Krechowiecki, 1. c, II. s. 133.
116

) Por. Listy do Komiana, 1. c, s. 374.m
) Dowód w licie do Maachowskiego (Listy Z. Kr. do

St. Maachowskiego s. 224) z 12. lutego 1851 r. : „A o Norwi-

dzie czy syszae co? co porabia?".
118

) Do tego faktu odnosz si sowa w licie do Maachow-
skiego (1. c, s. 238) z 24. marca: „Wiesz kto drukuje Norwi-

dowi dwa jego jakie obecnie poemata? Oto Ja Komian. Przy-

zna trza, e trafi na wdziczn sobie istot!" Te dwa utwory

to: Zwolon (Monologia) Pozna, 1851; drugi utwór: Promethi-

dion. Rzecz w dwóch dialogach z epilogiem. Przez Autora Pieni

spoecznej czterech stron, wyszed w Paryu 1851 r. nakadem autora.
11 9

) Listy do Stan. Koniana, 1. c, s. 376.
12°) Por. Listy do Stan. Maachowskiego z 13. stycznia 1851

(s. 211) („Prosz ci, zaraz odbierz piset franków od Thurneys-

sena i z tych trzysta franków zaraz poszlij zupenie anonyme,

w kopercie listowej, 96 rue de St. Lazare Norwidowi Kamilowi

Cypryanowi i ka tak wrczy, by na pewno odebra..."); z 14.

stycznia (s. 212) („Bohdanowi czy nie powiedzia, e wiesz, i
niedawno z Augustem dalimy szeset franków Norwidowi? Ju
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vczoraj z rana (twój list dopiero w wieczór odebraem) prosiem

:i, a z innego powodu, o posanie mu trzystu franków").
m

) Karol hr. Krasiski z Warszawy by w Rzymie w r. 1845

)jcem Norwidowi przy bierzmowaniu ; do niego pisa Norwid

v r. 1858 i 1860 dwa listy, ogoszone w Kurj. lwowskim, 1908,

it. z 18. kwietnia. O nim równie wzmianka w Listach do Ciesz-

kowskiego, II., s. 313.
122

) Listy do St. Maachowskiego, s. 235.
18S

) Tame, s. 236.
1U

) Tame, s. 241. Islamizm Czajki — to „zbisurmanienie"

Michaa Czajkowskiego. W Listach do Cieszkowskiego mówi o nim

Krasiski kilkakrotnie (18. stycznia 1851, tame II., s. 241 ; 24.

stycznia, II., s. 243; 6. lutego, II., s. 247).
125

) Por. Listy do St. Komiana, 1. c. (9. lipca 1851, s. 388
„Erof prosi ci, aby mu przysa nowy hieroglif Norwidowy, Zwa-
lon czy Rozwalon"; 5. sierpnia 1851 s. 391; 17. sierpnia 1851
s. 393; 1. Septembra 1851, s. 490: „Z wolo na te prosz ci
Z w o 1 o n a m ciekaw. O dziecko, dziecko znarowione K. C. N.

Nie sucha — wydrukowa — teraz ma za to sdy ludzkie..."

Te ostatnie sowa odnosz si do ostrego i bezwzgldnego arty

kuu, pióra Lucyana Siemieskiego, jaki pojawi si w Czasie

r. 1851 nr. 191 i 192. Por. co w tej sprawie pisa Gaszyski
dnia 14. Septembra do Siemieskiego ; list ogoszony w pracy

Kossowski Stan., Przyczynki i materyay do dziejów literatury

polskiej, I, Listy romantyków, s. 31, 32 i 33).m
) Ksawery Branicki oy — jak wiadomo — na Trybun

ludów.
127

) Krasiski ironizuje w tem miejscu Norwida: jeden hrabia

to — Krasiski, drugi — Cieszkowski, trzeci — Adam Potocki.
128

) Do tego faktu odnosi si ustp w licie do St. Ko-
miana z 25. lutego 1851 r. (Listy do St. Komiana, 1. c, s. 375):
„Z Ad. Potockim nie dotrzyma umowy...".

189
) Delfinie Potockiej.

3°) Stanisawowi Maachowskiemu.m
) Patrz cytowany ju poprzednio list do Stan. Maachow-

skiego z 13. stycznia 1851. (Listy Z. Kr. do St. Maachowskiego,
s. 211).

132
) Listy do Cieszkowskiego, II., s. 241.

13 s
) Stanisaw Maachowski.

134
) Listy do Cieszkowskiego, II., s. 242—3.

135
) Listy do Cieszkowskiego, II., s. 245— 7.
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l86
) Micha Czajkowski.

137
) Jest to wiersz — na co zwróci ju uwag, wydawc

Listów do Cieszkowskiego, prof. Kallenbach, — Scherzo, wydru-

kowany w Przegldzie poznaskim 1850. T. XI., s. 740— 1. Wiera

opatrzya redakcya Przegldu od siebie nastpujc uwag: „Od-

bieramy od p. Cypryana Norwida nastpujcy wiersz do umie-

szczenia w Przegldzie". Jest to rozmowa doktora z waryatem

a wiersz cay kryje siln aluzy do tej synnej listopadowej roz-

mowy Krasiskiego i Cieszkowskiego z Norwidem. Zaczepione

wiersze brzmi:

Doktór.

Ale bo gadasz ostro — do jzyka
Nie przyuczye sobie publicznoci...

Waryat.

Oj tak!... a czemu zdarlicie na yka
Te rkopisma dane wam w ufnoci

Których zaledwo promyczek promyka
Powystrzeliwa samem prawdy parciem...

Do jest — Jonasza znam '. gardz poarciem.

Ze wiersz ten w swej myli zasadniczej ma za podkad faki

konkretny, nie wie znakomity zreszt komentator Norwida Prze

smycki (por. Pisma nieznane. T. A., s. 882— 5 Przypisy). Kra

siskiemu i Cieszkowskiemu czyta niezawodnie Norwid w czasi(

tej rozmowy swego Promethidiona, któremu ju w tym czasie ni<

wiele brako do zupenego wykoczenia, i Zwolona. Sd przyjació

wypad o poemacie ostro i znane „sowa prawdy" i proba „o ja

sno" tego wanie dotyczya utworu. Poparcie dla tego przy

puszczenia znajduj w licie do Komiana z 1. Septembra 1851

(Listy do St. Komiana, 1. c, s. 490) pisanym w chwili, gdj

o Zwolonie i Promethidionie pojawiy si pierwsze uszczypliwi

artykuy : „Zwolonam ciekaw. — O dziecko, dziecko znarowion<

K. C. N. ! Nie sucha — wydrukowa — teraz ma za to sd]

ludzkie...".

Listy do Cieszkowskiego, 1. c, II., s. 248— 9.

Tame, s. 250.

*°) Tame, s. 253.

Goniec polski wychodzi w Poznaniu jako dalszy cig Dzie
nika polskiego od 9. lipca 1850 r. do 31. grudnia 1851. Reda

ktorem odpowiedzialnym by Antoni Ros, nakadc ksigarz Ste

138
) Lis

139) Ta
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aski, rzeczywistym atoli redaktorem Wad. Bentkowski, zwizany

cis przyjani z Norwidem. Wspópracowali tu Hipolit Cegielski,

Claczko, Kalinka i inni. Jednak Goniec sta si tak niewygodny

zadowi, e w listopadzie 1851 r. zamknito z jego przyczyny

Irukarni Stefaskiego ! mimo to Bentkowski i Stefaski nie za-

przestali wydawnictwa; uczynili to dopiero 31. grudnia, gdy rzd
vyda rozkaz opiecztowania kadej drukarni, gdzieby si tylko

joniec drukowa. Por. w tej sprawie : Karwowski Stan. Dr., Cza-

sopisma wielkopolskie. Cz. I. od r. 1796 do r. 1859. Dzie.

Dozn., 1908, nr. 98 i n.

Tu w Gocu pojawi si cay szereg utworów Norwida i to

zarówno prozaicznych, jak i poetyckich, wicej jednak jeszcze zostao

w rkopisie w tece redakcyjnej Bentkowskiego. Odnalaz je i wyda
Dr. Boi. Erzepki. Por. Cypryana Norwida, Pisma zapomniane...

Dodatek literacki i artystyczny do Dziennika poznaskiego, 1908,

nr. 228, 234 i n. i Pisma nieznane. Literatura i sztuka. Dodatek

do Dziennika poznaskiego... R. II., 1908. nr. 26 i n.

U1
) Listy do Cieszkowskiego, II., s. 254.

u2
) Listy do Cieszkowskiego... s. 255.

143
) Tame, s. 256.

»**) Tame, s. 322.

Co do stosunków Krasiskiego z Ary Schefferem por. Zyg-

munt Krasiski i Ary Scheffer. Listy. Z nieznanych rkopisów
wyda, wstpem i przypisami opatrzy Leopold Wellisch. Warszawa,

1909. — Znajomo Scheffera z Norwidem bya zdaje si do
blizka. W przytoczonych listach na s. 32 (uwaga) czytamy: „Z Cy-

pryanem Norwidem Scheffer by w wielkiej przyjani. Listy Schef-

fera Norwid zachowa do mierci jako cenne pamitki po czo-

wieku, który by jednym z niewielu pomagajcych mu w cikich
chwilach". Kilka wzmianek o Schefferze znajdujemy take w listach

Norwida do Maryi Trembickiej.
145

) Listy do Cieszkowskiego, II., s. 323,
U6

) Patrz : C. Norwida, Pisma zebrane. T. A., s. 355 — 6

i Przypisy wydawcy, s. 917— 24.

Wobec powyszego przedstawienia rzeczy upada to, co ubo-

cznie o „chwilowem zerwaniu stosunków z Krasiskim" mówi wy-
dawca Pism zebranych Norwida, Przesmycki, w T. A., s. 809.

U7
) Modlitwa, wiersz powstay na schyku r. 1850. Por.

Norwida, Pisma zebrane T. A., s. 311 i 878 — 9. (Przypisy).
148

) Listy do M. Trembickiej... Chimera VIII. s. 384— 5.
*49

) Tame... s. 385.

/
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15°) Listy do Cieszkowskiego... II., s. 353.
U1

) Przytoczony powyej list do Trembickiej z 8. kwiet. 1856 r

152
) Listy do Maryi Trembickiej... 1. c, s. 392 — 3., lis

z 18. lipca 1856 r.

163
) Tame.

154
) Por. Listy do Cieszkowskiego... II., s. 362. i 373.

Z tego zapewne czasu pochodz dwie podobizny Cieszków

skiego roboty Norwida. Jedna, karykatura robiona oówkiem, znaj

duje si w notatniku rysunkowym Norwida, który jest dzi wa
snoci Dra Adolfa Sternschussa we Lwowie; druga w formie

portretu z profilu, robiona piórkiem, ma u boku podpis i dau

„Norwid 1856" a pod rysunkiem napis: „Mona i wod, z ognien

poczy* (*zczy, zgodzi)... ale trzeba machin parow pier«

zbudowa!... (Sowa Pana Augusta C w rozmowie prywatnej)

Wyjanienie sowa „zczy" jako „zgodzi" monaby odnie dc

usiowa podejmowanych niezawodnie przez Cieszkowskiego, b)

pojedna Norwida z Krasiskim, a w tym wypadku w caym podpisie

naleaoby widzie aluzy do wspomnianych stara Cieszkowskiego.
155

) Wynika to z przytoczonych listów.

15U) Mylnie u Krechowieckiego, O Cypryanie Norwidzie..

I., s. 227, e Krasiski ca zim 1856 r. przepdzi w Paryu.
157

) Por. Krechowiecki... 1. c. I., s. 238.
168

) Tame.
159

) Por. Dwa listy Norwida. Kurjer lwowski z 18. kwietnia

1908 r., list I. r. 1858.
16°) Tame.m

) C. Norwida, Pisma zebrane... T. A. s. 1064 (Przypis)

do poematu „Cjuidam").
168

) Tame... s. 1067— 8.

163
) Listy do M. Trembickiej... 1. c, s. 416.

1C4
) Pisma zebrane... 1. c, s. 1069 (uwaga trzecia); por.

nadto dwa wspóczesne a — dodajmy — róne zupenie — wia-

dectwa, jak si wówczas Norwid przedstawia: jedno to Kraszew-

skiego Bogusawa, Listy z przed pó wieku, Kraj, 1904. Zycie

i sztuka, nr. 20. s. 10. ; drugie u J. I. Kraszewskiego, Kartk

z podróy, 1858 — 1864. Ksiga II. Warszawa, 1874, s. 316—17,

gdzie opisuje swe odwiedziny u Norwida w Paryu w r. 1858
165

) Pisma zebrane... s. 1070 (uwaga pierwsza).
166

) Wynika to z listu do Cieszkowskiego... 1. c, s. 400.:

„Jeli przyszlesz 100 fr., to natychmiast poszl Kamilowi Cy*

pryanowi"...
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187
) Przytaczam na podstawie wydania w Pismach zebranych...

j s. 528—30.
168

) P- (J- Baraski), Z teki jeneraa Skrzyneckiego. Prze-

d polski. 1886. T. 81. s. 569— 70.
169

) Por. „C. Norwid o genezie swej broszury p. t.: O sztuce",

amitnik literacki, 1908. T. VII. s. 191.
17°) Wiadomoci polskie nr. 9., z dn. 26. lutego 1859, arty-

al wstpny, ogoszony bezimiennie, lecz pióra Klaczki.

m
) Dwa listy Norwida. Kuryer lwowski z 18. kwietnia 1908,

st drugi (bez daty, lecz z r. 1860).
» 8

) Por. Norwida, Pisma zebrane. T. A. s. 790— 1.

tPrzypisy).

173
) Pisma zebrane... T. A. s. 135.m
) Promethidion. Bogumi. Pisma zebrane... T. A. s. 149—50.

175
) Rzeczywisto i marzenia. Pisma zebrane. T. A. s. 363—4.

176
) Patrz: Pisma zebrane... T. A. s. 829. (Przypisy).

m
) Por. tame... s. 856 i n.

178
) Tame... T. A. s. 300—304.

179
) Patrz: Krechowiecki, O Cypryanie Norwidzie... 1. c, I.,

L 231 — 2.

180
) Por. Pisma zebrane... T. A. s. 310 i 875— 8 (przypisy).

m
) List przytoczony u Krechowieckiego... 1. c, I. s. 234—36.

18») Tame. 237.
183

) Czarne kwiaty. Czas. Dodatek miesiczny. R. I. 1856.

>. 657.m
) Krechowiecki... 1. c. II., s. 128.

185
) Porównaj przedewszystkiem : Norwida, Pisma zebrane...

T. A., s. 1090 — 92. (Przypisy; dodatki artystyczne); nastpnie
artyku Adama ady Cybulskiego, Dwa nieznane portrety Krasi-
skiego. Tyg. illus. 1904. I. nr. 20. s. 387— 8, gdzie ten i nast-
pny portret s reprodukowane.

186
) Mickiewicz Wad., ywot Adama Mickiewicza. T. IV. s. 5.

187
) Reprodukowana przez Przesmyckiego w Chimerze. VIII.

s. 209.
188

) Por. reprodukcy w Pismach zebranych. T. A. s. 529
i objanienie s. 1090 (przypisy); nastpnie: Strzembosz Wad.,
Nieznany medalion Krasiskiego. Tyg. illus. 1904. II. nr. 34. s. 653,
i Karczewski Wad., W sprawie portretów Krasiskiego, tame
nr. 37. s. 704. W ostatnim artykule podany jest równie przy-

toczony powyej list do Chodki.
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I.

Spotkali si i zetknli bliej ze sob w Brukselli w r.

1847, lecz odnowienie przyjani musiao nastpi wczeniej,

zapewne jeszcze w Paryu lub Strassburgu, gdy Siemieski,

po opuszczeniu Wielkopolski, pdzi ycie tuacze, zanim

w Brukselli zamieszka, a Gaszyski, stale w Paryu osiady,

cz roku spdza w podróach, aby si widzie z przyja-

cielem lat modych, Krasiskim, lub w miejscowociach lecz-

niczych ratowa podupade zdrowie. W rok póniej w Ber-

linie spotkali si znowu i wtedy — jak pisze Siemieski —
„kilka listów Zygmunta (Krasiskiego) odczytanych razem

przenioso nas w sfer duma nad przeobraajcym si sta-

nem spoeczestwa i rozpadaniem si form nie mogcych no-

wej myli pomieci" 1
).

Wiosna budzia si w yciu narodów, lecz nie dla obu

wygnaców miaa by wiosn; Siemieski na podstawie ara-

nestyi wraca do kraju, aby w kilka miesicy póniej obj
redakcy „Czasu", powoanego do ycia w tym pamitnym
r. 1848, przelotnie nawet zasi na katedrze literatury po-

wszechnej w Uniwersytecie Jagielloskim, a po rozstaniu si

z jednem i drugiem zajciem, na dugie lata by kierowni-

kiem literackim „Czasu" i dziaalnoci sw zapeni blizko

trzy dziesitki lat w umysowoci galicyjskiej jako informator

spoeczestwa w rzeczach literatury i sztuki — Gaszyski

by dalej wygnacem, któremu wzbroniony by powrót do

Wród romantyków. 16
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ojczyzny za udzia w powstaniu listopadowem, wygnacem,
który przerzucajc si z miejsca na miejsce, zoy ostatecznie

gow pod gocinnem, lecz obcem niebem Prowancyi, w Aix,

miejscu bdcem dla niego — jak pisa w licie do Siemie-

skiego — drug „cara patria".

Losy ich rozczyy, lecz zczya przyja; nie ujrzeli

si nigdy wicej w yciu, ale list zastpi im osobiste zet-

knicie, sta si dokumentem przyjani, dziennikiem stosun-

ków yciowych, powiernikiem planów literackich, wyrazem

sdu i myli literackiej — zczy przyjació, nie osabiajc

siy samej przyjani. „Od roku 1850 zawizaa si midzy
nami listowna rozmowa — pisze Siemieski — przerywana

tylko wypadkami politycznymi, jak wojna w Krymie, we
Woszech lub powstanie — i napowrót zawizujca si —
aby raz na zawsze z jego zgonem ustaa" 2

). A wyjaniajc

bliej przyczyny przerywania korespondencyi tak je bdzie
okrela : „Nie pomn co zaszo, lecz cay r. 1853 i cz na-

stpnego obydwa zaniedbalimy si w naszej koresponden-

cyi" 3
), lub : „po tym licie (po mierci Krasiskiego) przer-

waa si na jaki czas korespondencya z powodu wybuchej
wojny we Woszech" 4

). Gdy za od r. 1860 listy zupenie

ustan, poda jako usprawiedliwienie: „Midzy nami przer-

waa si korespondencya; nie mielimy dla siebie sów po-

ciechy (r. 1863 przyniós katastrof rodzinn dla Gaszy-
skiego — tragiczn mier matki od moskiewskiej kuli i ka-

tastrof narodow dla obu przyjació) — wic milczelimy

obydwa. Dopiero po kilku latach odebraem od niego list,

pisany dnia 4. czerwca 1866 r. z Aix — a zatem na trzy

miesice przed zgonem" 5
).

Gdy po latach po raz pierwszy ze sob si spotkali,

obaj ju od lat kilkunastu odbyli chrzest literacki; chocia

równi wiekiem, starszym w subie Apollina by Gaszyski.

Obaj w ogniu wojny narodowej w r. 1831 zoyli ofiar oj-i

czynie, a gdy Siemieski okupi poryw serca i wypenienie
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obowizku Polaka trzyletniem wizieniem — Gaszyski po-

dy na emigracy. W walce przy gosie trbki bojowej

i powicie kul w korpusie litewskim Gieguda podali sobie

po raz pierwszy przyjazne donie. „Przypominam sobie t
chwil — pisze Siemieski w r. 1867 — cho tyle lat prze-

suno si po niej — jak w obozie pod Jdrzejowem ssia-

dujc z batalionem saperów (Gaszyski suy w puku sa-

perów) czsto na mi pogadank schodzilimy si do na-

miociku Konstantego, i przy biwakowym ogniu rozprawia-

' limy o klasykach i romantykach, o szczegóach powstania

i o zotych nadziejach, w które kady z nas tak wierzy, e
1 bra je niemal za rzeczywisto. Wtenczas to Konstanty uo-

y t piosneczk:

Pamitasz bracie kochany,

Gdymy zawsze w dni wiosnowe
Wychodzili na Bielany

Obchodzi wito majowe.

Nucc wraz : Boe daj,

By nam lepszy zakwit maj.

piewalimy j chórem i niebawem staa si tak popu-

larn, e j w szeregach piewano"... 6
).

Ju przedtem jednak Gaszyski pozyska miano poety;

znaa go z pracy redaktorskiej, z ogoszonej powieci, z pa-

tryotycznych pieni i okolicznociowych utworów Warszawa
w epoce fermentu przed wybuchem powstania, a w chwili

rewolucyi by Gaszyski „zgoa obok Rajnolda Suchodol-

skiego, lubo niszy w sile natchnienia i gromkoci stylu od
Goszczyskiego, i nim jeszcze Sowacki zapiewa, a Pol da
si pozna, niezawodnie najpopularniejszym wtedy pienia-

rzem okolicznociowym" — powiada Komian 7
) — a w po-

pularnoci przeciga go jedynie Goszczyski przez pie
sw: „Za Bug, za Bug".

Otaczaa wic Gaszyskiego ju w tej pierwszej chwili

16*



244 WRÓD ROMANTYKÓW I ROMANTYZMU

poznania z Siemieskim sawa poety, który zamierza nawet

wyda swe utwory w dwu tomach, tylko wybuch powstania

przeszkodzi zamiarowi, tak jak przerwa wydawnictwo re-

dagowanego przez niego w Warszawie w r. 1830 „Pami-
tnika dla pci piknej". Musiay si niezawodnie odbi w roz-

mowach o klasykach i romantykach, prowadzonych przy „bi-

wakowym ogniu", te starcia i gorce dysputy, w których

bra udzia Gaszyski w Warszawie w salonach generaa

Wincentego Krasiskiego wród grona pierwszych przedsta-

wicieli ówczesnego wiata literackiego 8
).

I dostpi nawet tego zaszczytu, on piewak Marsa za-

pasów, e wojenny utwór jego „Zgon Sowiskiego na Woli"

wydano w Lipsku w r. 1833 razem z „Redut Ordona" Mic-

kiewicza i Niemcewicza „Trenami wygnaca". Mody poeta

obozowy stan obok tego, który dla romantyków by bo-

giem, i w jednym szeregu z czowiekiem, w którym wszyscy

widzieli yw tradycy myli niepodlegociowej i ostatniego

jej przedstawiciela w rzeczywistoci.

Poezya wic odziana w form piewki narodowej za-

wisa nad zaraniem przyjani Gaszyskiego z Siemieskim;

zczy ich ar mioci ojczyzny, wspólne losy przy obozo-

wem ognisku, wspólne nadzieje i klski ducha, wzloty i upadki

marze — a taka przyja zostaje i nie ganie. Gdy odyje,

budzi dawne echa, krew w yach podnieca i wie dusze

na nowo. Zwizaa te obu towarzyszów broni od chwili po-

wtórnego spotkania.

Znaczna jednak zachodzia rónica w literackich stano-

wiskach obu przyjació w tej chwili spotkania i odnowienia

wzów przyjani. Siemieski od lat kilkunastu poeta, by
tumaczem i publicyst przewanie, a w piosnce ludowej i ha-

sach romantyzmu emigracyjnego szuka osnowy dla poetyc-

kiego tworzenia; od wydania poezyi w Paryu w r. 1841,

stan w szeregach tych pieniarzy narodu, którzy niezdolni

do wielkich kreacyi, nie podejmowali zagadnie anhellicznych
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lub irydionowych, ani te potrafi jak Konrad Mickiewiczo-

wski powiedzie o sobie: „ja i ojczyzna to jedno". Ptak

szary nie bysn strojnemi pióry, lecz zapatrzony w soce
poezyi emigracyjnej, Mickiewicza, w jego promieniach si wy-

grzewa i jak meteor drugorzdny wieci odbitym blaskiem.

Podejmowa zagadnienia mniejsze; nie pragn rozwika lo-

sów ojczyzny i okreli jej stosunku do Boga, wiata i sie-

bie samego, lecz ywi nadziej, e Polska zmartwychwsta

musi, a on jest jej zmartwychwstania piewakiem. Nadto po-

et przygniata tumacz i publicysta. „Wieczory pod lip",

„Czytania postpowe", „Legendy i podania polskie, ruskie

i litewskie", powieci tumaczone i oryginalne, ja przede-

wszystkiem znakomite tumaczenie Rkopisu królodworskiego,

praca ze wszystkich drukowana najwczeniej (r. 1836) a znana

i ceniona przez Mickiewicza — te zrobiy Siemieskiego pi-

sarzem znanym w wikszej mierze, ni „Piosennik ludów"

i „Poezye" z zawartemi w nich „Trzema wieszczbami" 9
).

Inaczej Gaszyski. Na emigracy przyniós ze sob
to znami, z jakiego zna go Siemieski; w spoeczestwie

emigracyjnem by przedstawicielem Polski wojujcej i jej

Tyrteuszem, by ywym obrazem walk, które tak wieo
tkwiy w pamici; wic prócz literackiej tradycyi Warszawy

niós ze sob godo drogie dla wszystkich stronnictw i lu-

dzi : godo udziau w walce listopadowej i opiewania jej wiel-

kich i niezapomnianych zdarze. Chocia wic twórczo jego

w czasie pobytu w Paryu, a póniej w Aix, nie zaznaczya

si niezwykym byskiem, owszem praca na chleb codzienny

kazaa mu przemieni si w publicyst spraw obcych, po-

pularno jego bya znaczna, nierównomierna prawie do po-

etyckiej zasugi; gdy bowiem wyda w r. 1844 zbiór swych

poezyi przeszy one prawie bez echa.

Lecz od pierwszych chwil pobytu we Francyi, wród
ludzi, z których wielu zna jeszcze z Warszawy, jak Zaleski,

Witwicki, Niemcewicz, imi jego zroso z imieniem tego,
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który od r. 1836 wtargn w wiat emigracyjnej poezyi przez

„Niebosk komedy" i „Irydiona" — z imieniem Krasi-

skiego. A gdy w r. 1843 „Przedwit" wyszed pod jego

nazwiskiem, gdy drugie wydanie tego poematu poszo w wiat

„z niektóremi poezyami Konstantego Gaszyskiego", by
Gaszyski wobec emigracyi, u jednej jej czci autorem

„Przedwitu", u drugiej, bardziej wiadomej istotnego stanu

rzeczy, przyjacielem wielkiego myliciela, powiernikiem jego

najskrytszych zamiarów i widomym zastpc wobec emigra-

cyi. Sam poeta niewielki, chodzi w blasku sawy przyjaciela,

którego „bezimiennoci" strzeg nietylko wobec emigracyi,

lecz nawet wobec Siemieskiego, któremu przecie nie mo-

go by obcem, czyjemu nazwisku przypisa naley „Niebo-

sk", „Irydiona", „Przedwit" i „Psalmy". Spenio si wic
na Gaszyskim zdanie — o ile pomn — Goethego, e w wie-

tle soc na niebie meteory wiec jak ksiyce. Bo wielkiej

poetyckiej roli sam Gaszyski nie odegra nigdy. By z rzdu
mniejszych poetów emigracyjnych, wolny od poerajcych ich

zagadnie przyszoci narodowej, jak potrafi si ustrzec od

wykwitu ich obdu i ducha — messyanizmu i doktryny To-

wiaskiego. Natura trzewa i realna pozwolia mu zachowa
zimny i jasny punkt patrzenia na sprawy i ludzi, tak trzewy,

e graniczcy nieraz z niezrozumieniem ich stanu i dziaania

(n. p. zdanie o Sowackim).

Mia jednak Gaszyski wielk kultur umysu, znajo-

mo wiata i ludzi, uzyskan w ustawicznych podróach,

mia ywe odczucie sztuki i zjawisk literackich. Odcity

od kraju i drogich sobie osób, utrzymywa z nimi cis -
czno ducha, pragn wiedzie o wszystkiem, co si dziao

w ojczynie, nie by mu obcy aden piszcy czowiek ani

dzieo.

Czterech za mia ludzi, przyjació i informatorów, któ-

rzy czyli go z krajem.

Pierwszy to Krasiski ; nie dorównywa mu jednak Ga-
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szyski, mimo caej serdecznoci i gbi stosunku, jaki ich

czy, ani wysokoci mylowego horyzontu, ani te by
zdolny i drogami duchowego pochodu autora „Irydiona".

Widzia w nim wielkiego poet i czowieka, swego opiekuna,

chlebodawc i przyjaciela, skonny by wobec niego do naj-

wikszych ofiar i powice, nie zawsze jednak potrafi go

zrozumie i naleycie oceni.

Dwaj innni — to Stanisaw Komian i Lucyan Siemie-

ski; z nimi stawa w jednym szeregu. Komian, przyjaciel

jeszcze z doby warszawskiej, jako redaktor „Przegldu po-

znaskiego" czy Gaszyskiego z krajem przez pierwszych

kilkanacie lat emigracyjnego tuactwa, poczem stosunek po-

cz si rwa, listy by coraz rzadsze i lakoniczne. „Od je-

sieni 1850 r.—powiada Komian w swem wspomnieniu o Ga-

szyskim — a do jesieni 1852 Gaszyski wci przebywa

z Krasiskim. Nie tyle ju pochopny, co dawniej, do kores-

pondencyi, dopisywa si on tylko w listach Zygmunta do

mnie, lub zamieszcza mae karteczki, a te mówiy tylko

o jego zdrowiu lub o przesyanych mi poezyach do Prze-

gldu i do Pokosia" 10
). Na podstawie ogoszonych ju dzi

listów Krasiskiego do Komiana moemy ten rodzaj kores-

pondencyi okreli dokadnie. Z latami rwie si ona coraz

bardziej, gdy „coraz mniej zawiera szczegóów ogólnego

interesu, i tyczy si gównie wdrówek, które (Gaszyski)

odbywa i przemiennych kolei skoatanego zdrowia" 11
), a

ustaje zupenie w r. 1858.

Ostatni i czwarty z rzdu informator Gaszyskiego

o stosunkach krajowych — to August Cieszkowski, dugo-
letni i dozgonny przyjaciel Krasiskiego; przyja z auto-

rem „Irydiona" bya pomostem, który zczy tego polityka

i filozofa z drugim, dawniejszym przyjacielem Zygmunta i zrazu

jego towarzyszem chwilowym, wreszcie za prawie nieod-

stpnym. Spotyka si nadto Gaszyski z Cieszkowskim w Ber-

linie, bawi nawet czas jaki u niego, a przyja ich miaa
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wszelkie cechy serdecznoci i przyjacielskiego oddania, cho
nie wznosia si na wyyny zagadnie ideowych, nie roztrz-

saa problemów spoeczno-narodowych, jak to miao miejsce

w stosunkach i wzajemnych wynurzeniach listowych Ciesz-

kowskiego z Krasiskim. Listy Gaszyskiego do twórcy „Oj-

cze nasz" s nam dotd nieznane; trudno wic okreli bli-

ej rodzaj, miar i wzajemno przyjacielskich uczu obydwu.

Lecz na podstawie listów Zygmunta do Cieszkowskiego,

w których czsto mowa o Gaszyskim — a niejedne z nich

opatrzone s nawet jego przypiskami lub wprost w chwi-

lach niemocy ciaa lub ducha u Krasiskiego z pod jego

wyszy rki — mona naznaczy ogólne ramy tej przyjani,

uchwyci jej ton, stwierdzi czsto wymiany myli. Otó
równie w stosunku Gaszyskiego do Cieszkowskiego, chwila,

od której Gaszyski sta si nieodcznym prawie towarzy-

szem Zygmunta, sekretarzem i nauczycielem jego dzieci,

wpyna na przerw w korespondencyi, któr zastpoway

—

jak wnosi mona — nader czste listy samego Zygmunta.

I na ten wanie czas sabnicia korespondencyi z Cie-

szkowskim i Komianem przypada wznowienie przyjani z Sie-

mieskim i, co za tern idzie, owe „rozmowy listowne", jak

okreli tumacz Rkopisu królodworskiego listow wymian
myli z Gaszyskim.

Stosunek wznawia si odrazu serdeczny, owiany cie-

pem wspomnie a spotgowany znacznie zainteresowaniem

literackiem, jakie budzi w przyjacielu przeniesiony na teren

Krakowa Siemieski, zrazu redaktor politycznego dziennika,

nastpnie za stay jego literacki sprawozdawca. Od pier-

wszej chwili drga w listach nuta szczerej przyjani, budzi

si wymiana myli, listy staj odrazu na literackim pozio-

mie, zastpujc przyjacioom dawne spory o klasyków i ro-

mantyków, wiedzione w ciche noce obozowe, i rozmylania

berliskie „nad przeobraajcym si stanem spoeczestwa

i rozpadaniem si form nie mogcych nowej myli pomieci".
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Widoma sia przyjani, oparta na silnych braterskich uczu-

ciach, snuje si w tych listach obok pyta i zagadnie na-

ury czysto literackiej ; kady zamys pisarski Gaszyskiego

:najduje w nich oddwik, a odpowiada mu echo Siemie-

ikiego w formie rady, zachty lub wcignicia do warsztatu

wspólnej pracy. Przebija si w nich historya dziaalnoci li-

erackiej Zygmuntowego przyjaciela, odzierciedlaj jego po-

gldy na stan literatury, zjawiajce si dziea i piszcych lu-

dzi — list staje si dokumentem przyjani, sprawozdaniem

Jiterackiem, prawie e artykuem. A chocia wyraone w nich

pogldy s nieraz zbyt ogólnikowe lub jednostronne, cho-

cia widoczne tu i ówdzie niedocenienie zjawisk literackich

lub niezrozumienie ludzi, jednak to umysowe tych lat prze-

bija si w owych listach romantyka - Gaszyskiego przej-

rzycie, powstaje obraz nietylko autora listów, ale i czasu,

w którym y, obraz bliski i jasny, bo na bezporedniem ob-

cowaniu z epistolografem oparty, w którego ducha, serce

i umys moemy wejrze szczerze i otwarcie.

Poznanie bezporednie zapatrywa ludzi, którzy maj
co do powiedzenia, jest zawsze rzecz ciekaw ; tembardziej

za ciekaw, gdy ycie owych ludzi schodzio si na wpól-

nym terenie i wizao nawet na podstawie wspóycia z tymi,

którzy w zakresie sowa polskiego byli w naszych dziejach

porozbiorowych najwiksi.

By takim czowiekiem Gaszyski, zarówno przez ro-

!
dowisko ycia emigracyjnego, w którem si obraca, jak te
przez dugie wspóycie z poet „Przedwitu". Przeto okre-

lon powyej warto maj dla nas jego listy. S one li-

stami w literaturze, ale jest te w tych listach literatura;

sam Gaszyski mógby o nich powiedzie to, co pisa ongi
Wilhelm Grimm do brata w swych synnych listach: „Ich

weiss nicht, ob du litterarische Zeitungen haltst und die Zei-

tung fur die elegante Welt liesest, auf den Fali schreibe ich

dir die literarischen Neuigkeiten..." 18
).
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II.

Dwaj krytycy i estetycy literatury z czasów zamierania

hase romantycznych, Klaczko i Siemieski, obaj yjcy
w epoce, w której znaczna cz zjawisk ycia literackiego

znajdowaa swoj genez, wywietlenie i ocen w korespon-

dencyi poetów i uczonych, w czasie, gdy list, dzi zabity

i pogrzebany przez nowoczesne rodki utrzymania cznoci
mylowej, by wyznaniem przyjani, literack spowiedzi i cza-

sopismem nauczajcem i informacyjnem — obaj yjcy w cza-

sach rozbujania epistolografii romantycznej, gdy i sami takie

listy pisali — pozostawili nam swe zdanie o wartoci i zna-

czeniu listu dla literatury w ich epoce.

Klaczko przygotowujc wydanie korespondencyi Mic-

kiewicza przy paryskiem wydaniu dzie poety z r. 1860,

w osobnem studyum o charakterze tej korespondencyi i jej

znaczeniu dla oceny poety, chocia sam bardzo krytycznie

usposobiony co do publikowania prywatnych zwierze wiel-

kich ludzi, przyzna, e rzecz „inaczej si ma z mistrzami

sowa i sztuki; inaczej z tymi, co jak duch przemawiali do

ducha". A chocia wyaniajca si z listów „biografia arty-

stów jest prawie zawsze mikrografi ducha", mimo to stwier-

dza, e geniusz i ludzka natura Mickiewicza w wietle jego

listów nic nie trac, owszem „powikszaj tylko uwielbienie

dla poety i mog przynie poytek publicznemu duchowi".

„Listy to wprawdzie bez pretensyi, bez wiecida, bez zwi-

zku, bez cigu, nieraz nawet i bez daty; nie bez znaczenia

one wszake dla mylcego, nie bez wagi dla rozwanego

i oby te nie byy bez wpywu". Ze nie pozostay bez

wpywu, da dowód sam Klaczko, gdy z rozwaania i wy-
cia si w korespondency Mickiewicza zrodzio si najlepsze

polskie studyum literackie autora „Wieczorów florenckich",

a zarazem najtrafniejszy portret duchowy Adama 13
).



GASZYSKI A SIEMIESKI 251

Piszc jednak, e „inaczej (ma si rzecz) z tymi, co jak

uch przemawiali do ducha", ani przypuszcza Klaczko, e
/Janie jeden z „mistrzów sowa", bo Krasiski, na lat kilka

>rzedtem w stanowczych sowach potpi publikowanie zwie-

ze wielkich ludzi, nazywajc je „jedn z najgbszych nie-

uczciwoci literackich, jak kto popeni moe" 14
), gdy

vyczyta wiadomo, e w numerze Dziennika literackiego,

wydawanego we Lwowie od r. 1852 pod redakcy Szajnochy,

Pojawiy si „Urywki listowe przez autora Irydiona i Psal-

nów"; a byy to — jak wiadomo — fragmenty jego listów

do Sowackiego.

Siemieski za wydajc w r. 1867 „ywot Franciszka

Morawskiego", oparty przewanie na bogatej spucinie li-

stowej napoleoskiego onierza, a powiedzmy szczerze, je-

dyny portret literacki, który do dzi nie straci nic na swej

naukowej wartoci, tak pisa na wstpie : „(Morawski) wyszy

umysem, zacny charakterem, szczery mionik ojczyzny, g-
boko utwierdzony w gównych punktach stanowicych balast

ycia, zostawi po sobie jedyny w swoim rodzaju pami-
tnik myli; tak bowiem nazywam jego rozliczn korespon-

dency utrzymywan z gronem poufaych przyjació, dla któ-

rych nie mia nic utajonego. Listy te obejmujce peryod lat

dwudziestu kilku, nie byy pisane w ukrytej myli dania im

publicznego rozgosu ; dla tego wanie nieocenionym s ma-

teryaem do poznania wewntrznego stanu ich autora, nie-

mniej stanu poj bd literackich, bd towarzyskich, bd
tyczcych si wielu ywotnych kwestyi, zaprztajcych umy-

sy w pewnych momentach". Albowiem poza dzieami pisa-

rza, które s niejako oficyaln jego stron — powiada autor

Portretów — „list dorywczo pisany, pamitniki wasnych wy-

zna, stanowi niejako komentarz i pokazuj czowieka w co-

dziennym negliu, jakim by nie dla oczu ludzkich, lecz u sie-

bie". „Listy te — bowiem — i osobiste wyznania pozwalaj

wymodelowa podobiestwo w najdelikatniejszych odcieniach.
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Wszystkie drobne i wielkie namitnoci, sympatye i antypa-

tye wychodz na jaw; najtajniejsze motywy i uczucia, wypo-

wiedziane w penem zwierzeniu si, rzucaj jakby wiata
i cienie, i portret nabywa fotograficznej wiernoci. Sowem,
listy s jak okna duszy, które autor mimowolnie otwiera po-

zwalajc zaglda we wntrze swojego wiata" 15
). Czu do-

skonale Siemieski, e z takich listów i zwierze zrodziy si

w wikszoci jego znakomite portrety literackie, powsta zwasz-

cza zawsze wiey i drgajcy yciem „Obóz klasyków" i „y-
wot Morawskiego".

To te nie dziw, e z pod pióra dwu ludzi, przeywaj-

cych fal romantycznej epistolografii, wysza tak trafna jej

ocena.

By bowiem list literacki w ich epoce nie tylko odbi-

ciem stosunku pisarza do blizkich sobie osób, by nietylko

rodkiem porozumienia si i wyrazem pogldu na jaki fakt

literacki lub czowieka, ale by dzieem sztuki pisarskiej, która

wymagaa nietylko troski o tre, ale i o form listu. Wy-
kraczajc znacznie poza ramy zwykych wiadomoci ycio-

wych, stawa si list dziki zamieszczonym w nim szczegóom,

autobiorafi pisarza i jego portretem duchowym — a spe-

niajc takie zadanie budowa now ga twórczoci ludzkiej,

nowe pole do popisu dla pisarza i artysty — epistolografi

romantyczn.

Objawia si ona nie tylko u nas, ale we wszystkich

literaturach wiata, które podlegay ywszemu ttnu roman-

tycznego ycia ; a zawara to wszystko, co niós ze sob ro-

mantyzm : romantyczn mio i ironi i romantyczny pogld

na wiat 16
). Chateaubriand, Lamartin i George Sand oga-

szali swe listy za ycia; na listach romantycznych poetów

powstay synne portraits lieraires i Saint Beuve'a porraits

contemporains 17
). Korespondencya Knebla z Goethem, Goe-

thego z Bettin Achim v. Arnim, Goethego z romantykami,

Wackenrodera z Tieckem, Schlegla z Dorot Veith, L. Bor-
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nego z Henriett Herz, listy Schleglów, Mattissona, Jana

Pawia Richtera, Wilhelma Humbolda, Raumera i innych —
oto wiadki romantycznego ycia Niemiec na przeomie kla-

sycyzmu z romantyzmem i ycia modych romantyków 18
).

I rzecz ciekawa, e na wartoci literackie romantyzmu

listy te rzucaj wiato o wiele lepsze, ni same dziea ; z nich

bowiem tworzy si obraz ideologii romantycznej, powstaje

historya jego zagadnie, odkrywaj si drogi jego pochodu,

bij róda jego ycia. To te zmiana pogldów na roman-

tyzm i jego warto ideow i intellektualn, która dokonaa

si. w latach ostatnich gównie we Francyi i Anglii, nastp-

, nie za równie w Niemczech, opara si przedewszystkiem

na wydaniu i zbadaniu korespondencyi poetów romantycz-

nych, i wysnutych z niej wnioskach jako kryteryach oceny

caego kierunku. Mono zgbienia wartoci wewntrznych,

jakie w romantyzmie tkwiy, jego zdobyczy ogólnoludzkich

,
i istoty jego ducha, wyonia si wanie z wgldnicia za

kulisy romantycznej wymiany myli w listach poetów 19
). Stwo-

rzyy one bowiem niemniej wane ródo poznanie caego

kierunku literackiego, ni utwory pisane przez poetów pod

hasem poczytnoci i ogólnego przeznaczenia.

Bya wprawdzie epistolografia rozwinita ju od dawna,

by bodaj jej rol panegiryczno - mecenasowsk w renesansie

wymieni, ale rozkwit jej w tej formie i zabarwienie literac-

kie przypada dopiero na czasy ogólnego przeomu przeko-

na w literaturach wiata, a ten dokona si w Anglii, Fran-

cyi i Niemczech w drugiej poowie w. XVIII., u nas za
|

pocz si od trzeciego dziesitka w. XIX. Wybitne stano-

wisko listu znalazo swe utwierdzenie z chwil, gdy pionierzy

odrodzenia literackiego Europy nadali mu znami formy czy-

sto literackiej. Richardsón ze swym romansem Pamel sta

si ojcem romansu w listach ; za nim poszed J. J. Rousseau

w Nouvelle Heloise a Goethe w Cierpieniach modego Wer-
tera. Std przeszed list równie do naszego romansu; po-
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cztek zrobi tu Niemcewicz, po nim Kropiski i cay dugi

szereg- innych.

W naszej literaturze list prawdziwie romantyczny po-

czyna si dopiero od Brodziskiego; on pierwszy, idc —
zdaje si — ladami romantyków niemieckich pocz si po-

sugiwa t form sztuki pisarskiej. Taki charakter maj na-

stpnie listy Mickiewicza, mimo znanej powszechnie niechci

poety do listów, i od tej chwili poczyna si pochód zjawisk

tego rodzaju. Wymieniam dla przykadu najwaniejsze : listy

Salomei Sowackiej - Becu do Odyca, Odyca Listy z po-

dróy, listy Witwickiego, Zaleskiego, Bielowskiego, Nabie-

laka, Sowackiego, Krasiskiego i wszystkich bez maa przed-

stawicieli naszej literatury i umysowoci, obejmujcych okres

romantyzmu i jego dekadencyi. Aby pozna, czem bya epi-

stolografia w tym czasie, wystarczy rzuci bodaj okiem na

yw i ogromnie bogat korespondency sowianofilów 20
).

Dopiero dzisiejsza nauka rozpocza prawdziw prac

w tym kierunku. Wydawnictwa listów poetów odbudowuj

przed nami nowy wiat ducha, pozwalaj wnika w warsztat

ich pracy, i ladami ich poetyckich roje i romantycznej

zudy, wskrzesa epok niezwykego rozwoju i rozkiezania

myli.

Na tem tle naley umieci listy Konstantego Gaszy-

skiego.

Dzieje epistolografii polskiej w ogólnoci, a przede-i

wszystkiem w czasach romantyzmu, s do tej pory w nauce

polskiej kwesty otwart, a nawet zupenie nietknit. Idzie

tu nie tylko o definicy listu jako gatunku literackiego, ale

o wyjanienie wszystkich jego form i techniki, skali zamknie-*

tej w nim uczuciowoci, tonu i jakoci zagadnie.

Wskazania powysze maj zwiza listy romantyka-Ga-:

szyskiego do romantyka-Siemieskiego z duchem epoki, do'

której nale, i podkreli ich czno z caoci epistolo-

grafii romantyzmu.



GASZYSKI A SIEMIESKI 255

III.

Rozpocza si korespondencya na wiosn r. 1851, gdy

Gaszyski przebywa w Heidelbergu przy Zygmuncie Kra-

: siskim 21
), pobudk za do odnowienia przyjani z Siemie-

I
skim i do rozpoczcia „listowej rozmowy" sta si artyku,

; jaki Siemieski, wówczas kierownik literacki „Czasu", umie-

i ci w tym dzienniku o „Kontuszowych pogadankach i obraz-

kach z szlacheckiego ycia".

List Z 22
).

Heidelberg, 24. marca 1851 r.

Kochany Lucyanie! Bardzo wdziczny ci jestem i po-

spieszam z podzikowaniem za artyku twój o „Pogadan-

kach" 23
). Jest tu, w Heidelbergu, Zygmunt Krasiski, abo-

nowany na Czas i na Goca 24
), mam wic sposobno czy-

tywa twój dziennik i par dni temu znalazem tam z radoci
dowód twojej dobrej pamici i yczliwoci dla mnie. Bardzom

rad z twego artykuu, gdy jest prawdziwym compte rendu

doskonale streszcza tre dziea; ja tak wanie pojmuj
ego rodzaju artykuy. A nie bardzo lubi owe pisma, gdzie

crytyk zamiast opisa dzieo, którem si zajmuje, stara si
)kaza swoj erudycy wszechstronn, lub opowiada, jak on

am traktowaby obrobiony przedmiot przez autora. Twoje

prawozdanie odczytawszy czytelnik, bdzie mia kompletne

wyobraenie o tej ksice, do której ja au bont du compte

kie przywizuj wielkiej wartoci artystycznej. Goniec

mieci take w dwóch numerach sprawozdanie z Pogada-

ek bardzo pochlebne, z talentem napisane przez Juliana

klaczko, modego literata wielkiej nadziei. Jest to 20-letni

Powiek, ale ma przed sob pikn przyszo i niezawodnie

ii yjdzie na znakomitego autora 25
). W przyszym numerze

}

rzegldu bdzie take w tyme przedmiocie artyku Ko-
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miana* 6
). A zatem trby dziennikarskie day ju haso, cie-

kawa tylko rzecz, czy znajd si czytelnicy. Nasz ksigarz

polski w Paryu, Karol Królikowski, poczciwy, ale prawdziwy

Mazur, to jest niezdatny do spekulacyi i obrotów, wic nie

umie pcha ksiek w obrót et faire mousser la marchan-

dise, jak mówi Francuzi. Dlatego te pewny jestem, e do-

td niema „Pogadanek" u adnego ksigarza w Krakowie.

Prawda i to, e Królikowski sparzony zosta na ksigarzach

galicyjskich, którzy mu duo winni i oddawna, a midzy in-

nymi Milikowski 27
). Dzi wic nie posya on ksiek naszych

w Paryu wydanych, jak do Ksigarni katolickiej w Pozna-

niu i do Lipska i mówi mi w swoich listach, e dopiero ci

dwaj ksigarze ju od siebie wyprawiaj do Krakowa i do

Lwowa.

Dowiedz si te prosz, czy „Pogadanki" znajduj sie

ju w jakiej ksigarni w Krakowie. Radbym take, aby „Pa

mitniki Rogowskiego" (które kazaem bi na 750 egz.) roz

chodziy si — a dotd bardzo mao si sprzedao 28
). Czyb;

nie mona za twojem porednictwem namówi jakiego ksi

garza krakowskiego, aby wszed w bezporednie stosunk

z Królikowskim Karolem, mieszkajcym w Paryu Rue d

Seine St. Germain Nr. 20, aby tene, to jest ksigarz kn

kowski, zada przysania sobie po jednem lub dwóch tuz

nach dzie moich, to jest: „Poezye" (1844), „Reszty pami.

ników rotmistrza Rogowskiego" (1847) i „Pogadanek" (1851]

Bo pewny jestem, e tych pism niema w Krakowie, a gdyl

byy wystawione za szyb ksigarza, toby niejeden szlachc

galicyjski kupi. Jeli ci czas pozwoli, zajmij si prosz ci

tym interesem i donie mi rezultat zabiegów.

Ja tu jeszcze z miesic zabawi w Heidelbergu, a g>

si piknie rozzieleni i ukwieci, wyniesiem si do rozko:

nego Badenu, gdzie cae lato i cz jesieni przesiedzim. C

pisz mi jednak tu do Heidelbergu, bo jelibym przypadki^
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wyjecha do Baden, to mnie list std odel— ale ja myl,
e chyba a na 1. maja ruszym si std 29

).

Widz, e twoje „Album" jeszcze daleko realizacyi,

a zatem bd mia czas jeszcze co napisa do niego i po-

l ci, gdy bdzie gotowe 80
).

Spodziewam si, e przesiany ci przezemnie std egzem-

plarz „Pogadanek" doszed rk twoich — donie mi o tem.

W artykule p. t. „Popas w Boniu", niema ani sowa
przeciw Austryi, nie sdz wic, aby cenzura miaa rozcig-

n na to swoje noyce ; — jeli jednak sdzisz, e trudnem

do przeprowadzenia, mógby ten artyku przesa Komia-
nowi do ^Przegldu, a tam bez adnej kontestacyi wydruko-

wanym bdzie. Zreszt zostawiam to kompletnie do twojej

woli i dyspozycyi 31
).

Bywaj mi zdrów mój kochany Lucyanie, ciskam ci po

bratersku

Twój prawdziwy przyjaciel

^Konstanty Gaszyski.

Dalsza wymiana myli nastpuje rycho, tak, e z r. 1851

mamy jeszcze dalszych sze listów; na list pierwszy przy-

sza odpowied Siemieskiego, lecz „skrzyowaa si" z na-

stpujcym Gaszyskiego listem drugim.

£is 2.

Bad-Baden 22. czerwca 1851 r.
3a

).

Kochany mój. Od miesica jestem tu w Baden i odby-

wam kuracy, pijc wod Kisingen i kpic si w tutejszych

ródach. Tak jak pod star chylc si ydowsk karczm
polsk podstawiaj dyle i krokwie, aby nie runa — tak

i ja corocznie podpieram mierne zdrowie moje — i dotd
chwaa Bogu, trzymam si na nogach jako tako. Zabawi
tutaj do pónej jesieni, a potem nie wiem jeszcze, gdzie ru-

Wród romantyków. 1

'
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sz, czy do Prowancyi, ale najpewniej do tej ostatniej, bo

ona staa si dla mnie cara patria 8S
).

Ju przeszo trzy miesice, jak listy nasze skrzyoway

si w drodze — pisz wic dzi do ciebie, bo pragn, aby

stosunki nasze nie przeryway si zbyt i ebymy od czasu

do czasu wiedzieli o sobie.

Pytasz mnie o szczegóy biografii Stefana Garczy-

skiego — wiem tylko to o nim, e umar w Avenione 1832

czy 33-go roku. Powinie si o to uda do Mickiewicza,

który y z nim bardzo cile, szczególniej w dwóch ostat-

nich latach ; wojaowa z Garczyskim, pielgnowa go w cho-

robie i pochowa — a potem w prelekcyach swoich, moe
na zbyt wysokim piedestale posg jego postawi. Syszaem,

e teraz Mickiewicz, otrzniony do poowy z towiaszczyzny,

komunikuje si z ludmi i nawet pisze, a zatem skoro udasz

si do niego i wytumaczysz mu, jaki uytek chcesz zrobi

z biografii nieboszczyka — on, ile wie, przele ci szczegó-

ów. Co do portretu, o to chyba trzebaby si uda do fa-

milii w Poznaskie — zreszt Mickiewicz moe ci wskaza

to wszystko. Oleszczyski Antoni z Parya posiada portrety

prawie wszystkich emigrantów, którzy czemsi odznaczyli si,

ale w tym zbiorze Garczyskiego nie widziaem 34
).

Co do umieszczenia i mnie w swojej galeryi poetów

—

moesz sobie wyobrazi, e to jest bardzo pochlebnem dla

mnie — ale poniewa to nie jest pilno, wic przy pierwszej

sposobnoci ka zrobi Daguerrotyp mojej facyaty i poszl

ci. Na nieszczcie tutaj w Badenie ani w Heidelbergu ad-

dnego dotd Daguerrotypiarza niema, a szkoda, bo tu jest

pani Arturowa Potocka, wic miabym dobr okazy posa
przez ni do Krakowa — moe by jednak, e si zjawi ja-

ki artysta. S tu malarze, ale zrobienie portretu najmniej

100 franków kosztuje, to na mnie zbyt ciki byby wydatek.

Fajansowi w Paryu doskonale si uda mój portret—a zdaje

mi si, e napróno ma go w swoim zbiorze, bo mu go
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w Warszawie publikowa nie dozwol. Gdyby mona od

niego dosta ów egzemplarz albo cho kopij, byoby to

najlepiej 35
).

Zapadem znów w bezpodno i od trzech prze-

szo miesicy jednego wiersza uklei nie mog, a zatem nic

ci nie posyam do twego „Albumu", które wreszcie widz
odoone ad calendas graecas. Album poznaskie p. t. „Po-

kosie, zbieranka literacka", ju koczy si drukowa. S tam

poezye generaa Morawskiego, Stasia Komiana, Olizarow-

skiego i jeden przeliczny a niedrukowany dotd wiersz Mic-

kiewicza p. t. „Nocleg" ;
jest to rzecz z czasu powstania li-

tewskiego w 1831 r. S tam take om kawaków nowych

moich poezyj.

Z nowoci literackich krajowych czytaem w tych dniach

kilka tomów Rzewuskiego— w Teofracie s rzeczy ciekawe,

ale te wiele brudów i paskustw narodowych, które trzeba

byo ostawi w mieciach, a nie na widowni publicznoci

pokazywa 36
). Ale to systemat pana Hrabi Henryka, aby

dowie, e naród nie wart by i e susznie zgin. W przy-

piskach swoich odcina si ze zym humorem opinii publicz-

nej, dowodzc, e u nas opinia publiczna nic nie znaczy i e
gdy wszyscy hurmem powstaj na jakiego czowieka w Pol-

sce, to wida, e to musi by czowiek najpoczciwszy i naj-

rozumniejszy (! ! !). W romansie Szmigielski sfaszowa histo-

ry, aby tylko Moskali i Piotra Wielkiego nad wszystko

wynie. Jeszcze dotd nie syszaem, aby pod Potaw w woj-

sku Piotra Polacy si znajdowali, a pan Rzewuski Szmigiel-

skiego z chorgwi ca Polaków sadowi i t. d. i t. d. S7
).

„Ostatni z Siekierzyskich", romans Kraszewskiego, do-

skonay zarys ycia szlacheckiego, co w zakroju Don-Kiszo-

towskim — wida mistrza, cho koniec nie tak dobry, jak

reszta — chciao mu si pod koniec naladowa Dumasa
i jakie niepotrzebne, a oklepane coup de theare wpro-

wadzi 38
).

17*
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Wysza w Paryu maa broszurka p. t. „La Russie eon-

sideree sous le point de vue Europeen". Autor, wida Polak

i
emigrant — znakomicie pisane dzieko z wielk prawd

i znajomoci rzeczy. Skierowana przeciw tej myli rzuconej

po Europie dzi, e Rosya przeznaczona na to, aby wybawi
zachodni Europ. Wykazuje wybornie cae. bezzasadno tej

myli i zalepienie narodów, a szczególnie Niemców. Daj

Boe, aby j ludzie rozsdni w Niemczech, Francyi i Anglii

czytali, a spadaby im uska z ócz 89
).

ciskam ci serdecznie mój drogi i prosz, aby pisa

czciej i obszerniej, adresujc a Baden (Grand Duche de

Bade) villa Bluhm nr. 13.

Twój prawdziwy przyjaciel

Konstanty Gaszyski.

List ten wymaga objanienia w dwu kierunkach.

Jak wida, Siemieski w licie, który by odpowiedzi

na pierwszy list Gaszyskiego, prosi przyjaciela o „szcze-

góy z ycia Garczyskiego". „Portret literacki" autora „Dzie-

jów Wacawa" lea wic w planie Siemieskiego, który na

tej drodze pragn pozyska materyay. Niechybnie nie otrzy-

ma ich, bo charakterystyki Garczyskiego nie znajdujemy

w „Portretach literackich", jak wogóle nie napisa Siemieski

o Garczyskim adnego artykuu. Mickiewicz za mówi o Gar-

czyskim w Wykadach o literaturze sowiaskiej w trzech

lekcyach (lekcya XXX. z 17. czerwca 1842, XXXI. z 21.

czerwca i XXXII, z 28. czerwca) 40
).

„Pokosie, zbieranka literacka na korzy sierót", wycho-

dzio od r. 1852 w Lesznie pod redakcy Edm. Bojanow-

skiego. W albumie tem prócz rzeczy wspomnianych przez Ga-

szyskiego, z waniejszych byy jeszcze utwory Pola i Wit-

wickiego. Sam Gaszyski umieci tu wiersze: „mier ubo-

giego; Elegija na mier dziesicioletniej Polki, Ludwiki S.,

zmarej w Paryu d. 8. marca 1846 r. ; Sonety (I. Rok 1849,
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II. Ostatni dzie Olimpu (Myl z H. Heine), III. Zima, IV.

Pomnik Kociuszki w Zuchwyl pod Solur, V. Jungfrau przy

zachodzie soca) ; Wdrowiec". W latach nastpnych, Poko-

sie, wychodzce jako noworocznik, zawierao w kadym to-

mie utwory Gaszyskiego.

Ciekaw jednak bardzo jest wiadomo Gaszyskiego

o wierszu Mickiewicza p. t. Nocleg. Wiersz ten wedug zda-

nia dotychczasowych wydawców* 1
) mia by drukowany po

raz pierwszy i to z autografu w paryskiem wydaniu dzie

poety z r. 1860—61, dokonanem — jak wiadomo — przez

Klaczk i Eustachego Januszkiewicza. Tymczasem wiersz ów
pojawi si w druku — jak widzimy — ju 9 lat przedtem,

przysany redakcyi Pokosia — które, jak si redaktor za-

strzega, publikowao tylko rzeczy nieznane — kto wie, czy

nie przez samego Mickiewicza. Co jednak ciekawsze, e znaj-

dujemy w tej wczeniejszej publikacyi pewne odmiany teks-

towe. Strofa 2 w Pokosiu brzmi:

Drugi strzelb przesusza, nabija, [w wyd. dzi. : przeczyszcza,

nabija]

Kaptur z brzozy na zamek nasuwa;

Ten pósenny podgow paszcz zwija, [w wyd. dzi.

:

wspósenny pod gow...]
I usnli. Stra stoi — Wódz czuwa.

Opucio nadto Pokosie zupenie dzisiejsz strof 3 i 4,

pozostawiajc w druku po strofie 2-giej miejsce wolne, wy-

kropkowane; opucio je ze wzgldu na zabór poznaski,

gdzie wychodzio, bo strofy te brzmi:

On pod drzewem co duma w pomroce;
Drzewo suche — lecz miao owoce

;

Najgodniejszych ten owoc odstrasza:

Wisz na niem dwie gruszki Judasza.
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W gór szpiegi ! Cesarskie to sugi

:

Jeden Prusak, z nogami dugiemi

W biaych poczochach; a drugi

yd, pejsami zamiata po ziemi.

Siemieski, piszc wspóczenie ocen pierwszego to-

miku Pokosia w „Czasie" (r. 1851 nr. 268) wyrazi si

o „Noclegu" entuzyastycznie : „Jak oaza, jak gwiazdeczka

przelatujca przez niebo pochmurne wieci tam wiersz Adama
„Nocleg" — zapewne pód dawniejszych czasów. Przeczy-

tawszy kilka wierszy, choby sam pocztek, ju zalatuje jaka

wo wieoci, jaka twórczo geniuszu darzcego yciem

wszystko, co dotknie lub poruszy".

Na list drugi nadesza odpowied Siemieskiego bardzo

rycho, a w niej proba o „szczegóy o Sowackim". Wie-

dzia bowiem dobrze Siemieski — a moe nawet sysza

z ust samego Gaszyskiego w czasie spotkania w Brukselli

w r. 1847, o jego stosunkach ze Sowackim. Przeto obecnie

zamylajc o portrecie literackim autora „Balladyny", prosi

Gaszyskiego o wiadomoci. Czas bowiem, na jaki przypada

korespondencya z Gaszyskim, to okres powstawania „por-

tretów literackich" Siemieskiego. Niezawodnie, nie byo to

równie bez wpywu na czysto literacki charakter samych

listów.

List 3.

£&aden, 13. lipca 1851 r.* 2
).

Mój kochany. — Jeeli w Krakowie drukujecie z takim

ówim pospiechem jak w Poznaniu, to album twoje wyjdzie

na wiat w pierwszych miesicach 1852 roku — zreszt raut

mieuxtard que jamais! — O Sowackim wiele szczegóów

przesa ci nie mog, cho go widywaem czsto w Paryu,

a szczególniej midzy 1844 a 46... W owych czasach ju to-

wianizm zama mu by inteligency i cho y oddzielony od
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Mickiewicza i innych braci — lecz na swoje kopyto zaka-

da now religi ducha i werbowa adeptów, szczególnie mi-
dzy modzie przybywajc z kraju, która go nawiedzaa...

Mówi on mi, e Mickiewicz skompromitowa i skrzywdzi

ide Towiaskiego, ale e ta idea jest w nim (t. j. Sowac-

kim) i e j pokae wiatu. Napisa on by wtedy dzieko

p. t.: Nowa Genezis, o której mówi mi, trzymajc r-
kopism w rku: „S tu straszne rzeczy i lkam si ogosi
to drukiem". Jednego dnia wzi ów rkopism i roztworzyw-

szy pokaza mi jedn stronic mówic : „czytaj". Wziem
i wyczytaem a peu pres nastpujc rzecz: „wiato tworzy

ciepo, ciepo tworzy elektryczno — ale i wola ludzka moe
tworzy elektryczno a zatem i wiato itd. itd." Dzi nie

pamitam dobrze owego tekstu, lecz co byo w tym sensie.

Gdym skoczy czyta, rzek do mnie : „Do takich wielkich

rezultatów mona doj tylko z nasz (t. j. Towiaczyków)
ide". Ja mu na to odrzekem artem: „Gdym by w szko-

ach, nie tgi byem chemik i fizyk, a zatem sdzi nie mog

;

moe to jest wielki rezultat a moe tylko odgrzewany i nic

nie znaczcy itd. itd."

W owym czasie y on kompletnie odosobiony od wiata

na rue CBonthieu blizko Champelysees na czwartem pitrze,

w porzdnem mieszkaniu, skadajcem si z 3 pokoi i mia
balkon, na którym hodowa kwiaty. Chodziem czsto odwie-

dza go z litoci nad jego samotnoci i wycigaem go, ile

mogem, midzy ludzi, aby go rozerwa. By ju wówczas

bardzo mizerny, w cigej gorczce, gdy, jak mówiono, za-

ywa opium, aby sprowadzi widzenia, które mi nieraz

opowiada. Materyalne utrzymanie mia dobre. Matka, któr
bardzo kocha, dosyaa mu pienidzy. Wiesz, e matka jego,

wdowa po profesorze literatury, Sowackim, posza za pro-

fesora B e c u w Wilnie.

Biedny nasz wieszcz umar w ostatnich miesicach 1848

roku, czy te w pierwszych 1849, dosy, e w zimie w Pa-
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ryu. Ja wówczas bawiem w Niemczech i wiem, e C. Nor-

wid by przy jego mierci i mia wówczas zamiar drukowa
pozostae rkopisma po Juliuszu. — Odtd nic o tem nie

syszaem. Gdy go widziaem, nerwy jego byy kompletnie

roztrzaskane, organizm zamany — czsto bardzo mówic,
zami si zalewa. Dawny sarkastyczny jego dowcip, który

tak byszczy w Beniowskim, zamieni si nu mgy i za-

gmatwany mistycyzm, który si wyrazi w poemacie niezro-

zumiaym dla mnie pt. : Król-Duch. By on znakomitym

wadaczem jzyka, pisa z atwoci, ale by niesychanie za-

rozumiaym i zazdroci Mickiewiczowi pierwszego miejsca

w literaturze — ale de mortuis nihil nisi bene. Widywaem
go by take w Paryu w r. 1833, wtenczas by to inny zu-

penie czowiek, wesoy, dowciwny — a póniej obcowanie

z nim byo fatygujcem, bo jak ci mówiem, albo gada nie-

stworzone duby, albo paka.
Wasza cenzura krakowska, oprócz noyc, musi mie

take katarakt na oku, kiedy w Pogadankach znalaza nie-

bezpieczn ksik i zakazaa. Przyznam ci si, e mi trudno

temu uwierzy. Nigdzie tam niema ani pó sówka przeciw

religii, moralnoci lub ideom monarchistycznym — owszem

sarkazmy s na demagogi, której nienawidz. Ale jest nie-

zaprzeczenie denie czysto polskie, rozmiowanie si

w owej wietnej a smutnej przeszoci, której adne cenzury

nigdzie nie skasuj. I to zapewne nieodpuszczony grzech

przed oczyma tych panów. Teraz widz, i ani podobna my-

le, aby „Popas w Boniu" przepucili. Co do wiersza p. t.

Wdrowiec, prosz ci, zmie tytu i poó: Wdrowiec
samotny... W siódmym wierszu zamiast „a wszystkich
wzrok" popraw „a wzrok wszystkich". Lepiejby take

byo skasowa oddziay zwrotek czterowierszowych, a cay

kawaek oddzieli gwiazdk po 12-tym wierszu:

Wdrowiec zwikszy kroku itd...

bo tym sposobem rzecz stanie si janiejsza dla czytelnika,
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gdy mógby pomiesza w myli samotnego wdrowca z w-
drowcem konnym, którego czekaj w biaym domku 43

).

Autograf Niemcewicza miaem, ale ju kilka lat temu

jak go podarowaem jednej damie polskiej. Co do Zyg. (Kra-

siskiego), ten jest chory i mocno cierpicy i gdym mu prob
twoj przedstawi — odpowiedzia, e gdy pierwszy raz b-
dzie przejeda przez Kraków, bdzie si stara pozna si

z tob i wtenczas swój autograf da.

Polska nasza kolonia w Baden jest bardzo szczupa

i wszyscy chorzy, nie komunikujcy si z nikim, wic wiado-

mo o nich chyba doktor miejscowy mógby przesa do

Czasu. Za to mamy tu chmur Moskali, tuzinami, kopami;

o nich mógbym ci napisa zabawne rzeczy — ale nie mog,
bo gdyby byo to wydrukowanem w waszym dzienniku, mo-

eby mniemano, e list ów wyszed od kogo innego, i mo-

goby niewinnie skompromitowa ju i tak skompromitowa-

nego. A zatem spodziewam si, e mnie bdziesz mia za

wyexkuzowanego, e nie speniam twoich ycze.
Przyby tu niedawno Daguerrotypiarz, a zatem w tych

dniach ka zrobi moj facyat w profilu i przez pani Ar-

turow Potock pol ci do Krakowa. Maksymilian Fajans

wyda ju w Paryu pierwszy poszyt swoich Wizerunków
polskich; s tam biografie licho pisane i portrety piknie

fotografowane Edwarda Raczyskiego, Józefa Elsnera i Jó-

zefa Korzeniowskiego, przy tem frontis-pice z talentem odry-

sowany. Ma on zamiar wyda 15 takowych poszytów. Ale

wtpi, aby mu pozwolili (bo na okadce drukowano nie Pa-

ry, ale Warszawa 1851) publikowa portrety ju gotowe:

Cieszkowskiego, Libelta, Pola, twój i mój. Otó powinienby

wej z nim w ukad i stosunki listowe, dajc, aby ci od-

stpi owych portretów, których warszawska cenzura nie po-

zwoli. Adres Fajansa jest a ZBaris, Siue de la
cGour d' Au-

vergue nr. 38.

Bywaj mi zdrów, mój kochany Lucyanie, a pisz czsto
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i dugo, wielk mi zrobisz przyjemno. ciskam ci najser-

deczniej

Konstanty Qaszyski.

Wszystko, co mówi Gaszyski w tym licie o Sowac-

kim, trzeba przyj z pewnem zastrzeeniem. Sam Gaszyski

pisze, e wiele szczegóów przesa nie moe — i to praw-

dziwe, bo do zblienia midzy nim a Sowackim nigdy nie

przyszo ; bya to zwyka znajomo bez nuty gbszej przy-

jani, bo byli to ludzie — jak susznie mówi Tretiak **) —
„pod wzgldem nastroju psychicznego biegunowo przeciwni;

z jednej strony marzyciel, yjcy poza wiatem, draliwy, jak

mimoza, i po brzegi wypeniony myl o wielkoci swego

posannictwa, z drugiej — czowiek bez pretensyi, rozsdny,

spokojny, leniwy troch, jeden z najtrzewiejszych ludzi na

emigracyi". Z tego te stanowiska naley ocenia znajomo
obu poetów, i to, co Gaszyski pisze o Juliuszu. Ze stosu-

nek nie by cisy, bezporedni dowód w tern, i Sowacki

w listach swych, w których zdaje zawsze matce szczegóowe

sprawozdanie o wszystkich wybitniejszych ludziach, z którymi

yje, o Gaszyskim zupenie nie wspomina.

Twierdzenia Gaszyskiego trzeba te w wielu miejscach

sprostowa; nie móg przedewszystkiem „widywa Sowac-

kiego w Paryu w r. 1833", bo go ju tam nie byo z ko-
cem r. 1832. Gaszyski przyby na emigracy póno, dopiero

w marcu 1832 r., poczem natychmiast wyjecha do Brukselli

i wróci dopiero wtedy, gdy dnie pobytu w Paryu Sowac-

kiego byy ju policzone (koniec r. 1832). Równie kwestyi

podlega „czste widywanie w Paryu, a szczególnie midzy
1844 a 46". Gdy bowiem Gaszyski speniajc yczenie Kra-

siskiego, w pierwszych dniach r. 1846 odwiedzi Sowac-

kiego, by wybada go co do nawizania powtórnych stosun-

ków z autorem Irydiona — Sowacki donoszc o tych odwie-

dzinach Krasiskiemu napisa : „Po rocznem ze mn niewi-
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zeniu, przyszed do mnie Gaszyski..." iB
) a wizyt t okre-

li sowami, e Gaszyski „da mu uczu ca kamienno
wego ciaru", „e wytrzyma rozmow z nim przez pó
godziny" i „e chodzi nie w wiecu bluszczowym natchnie-

lia, ale w szlafmycy". W podobnym duchu, tylko z odwrot-

lego stanowiska, zdawa spraw Gaszyski Krasiskiemu

) swej wizycie u Juliusza, jak to moemy wnioskowa z od-

powiedzi Krasiskiego z Nicei 21. stycznia 1846, przysanej

Gaszyskiemu 46
) i z listu Krasiskiego do Cieszkowskiego.

Jakich bowiem wrae dozna Gaszyski bezporednio

w czasie tych pamitnych odwiedzin, na czem polegaa „ka-

mienno jego uczu" i „chodzenie w szlafmycy" w przeci-

wiestwie do „bluszczowego wieca natchnienia" u Sowac-

kiego — moemy sobie odzwierciedli na podstawie listu,

jaki pisa w tej sprawie Krasiski do Cieszkowskiego, pole-

gajc na przedstawieniu rzeczy ze strony Gaszyskiego i na

wraeniu, jakie wywar na nim otrzymany wanie, a wspo-

mniany powyej, list samego Sowackiego.

W licie bowiem z dnia 23. stycznia 1846 r. donosi

Zygmunt Cieszkowskiemu: „Juliusz pisa do mnie; straszny

to list ! — Fanatyzm wasnej prónoci, doszy do szale-

stwa. — Cze sobie samemu oddawana. — Boe mój! e
te ta niecna próno wszystko karli i gubi u nas. — Naj-

znakomitsze Duchy na ni umieraj 1 Szkoda Juliusza.

Wybornie Gaszyski opisuje z nim rozmow : „po du-
giem zbijaniu przezemnie jego marze on rzek do mnie:

a wic widz, e mnie masz za waryata". — Odpowiedzia-

em mu : „za waryata nie, lecz za czowieka, który dyabelnie

si bka i dodaem: a ty zapewnie mnie masz za niskiego

gupca" ? „Za gupca nie, odpowiedzia, ale za czowieka,

który w wiato i nie moe".
Nieprawda, doskonale si rozmówili ?— Gaszyski do-

daje, e jemu piana brzegiem ust si sczy, oczy dziki wzrok
maj, gdy rozprawia i utrzymuje, e posiad trzy sowa, które
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wszystko tumacz i t. d. i t. d. W licie za do mnie wci
mowa o Duchach i opowiadanie dyalogów z nimi I O tem

wszystkiem nie mów nikomu, aeby przez Cybul 47
) nie

zwrócio to tam, zkd rodem, bo by mi przykro byo. —
Mylaby Juliusz, e naumylnie go zdradzam i wyszydzam,

a ja raczej chciabym go do jakiej rytmicznoci odwoa,
dziwnie sam jej nie znajc. — Ale mona wyobraenie o czem
mie, nie majc w sobie urzeczywistnienia ywego tej rze-

czy* 48
).

Jak z listu tego wida, pogld Krasiskiego i Gaszy-

skiego na te lata ycia Juliusza, na chwile wytwarzania przez

poet wasnej nauki, co dokonywao si wanie w tym cza-

sie, by zupenie zgodny, a polega na znacznem niezrozumie-

niu jestestwa duchowego u Sowackiego i na mocnej jedno-

stronnoci w ocenianiu ogromnej pracy ducha, jakiej twórca

„Beniowskiego" wówczas podlega.

Najsilniejszym by — jak si zdaje — stosunek Gaszy-

skiego do Sowackiego okoo r. 1839, gdy Gaszyski prze-

tumaczy na francuskie Anhellego i zwróci si z t spraw

do jego autora ; wówczas Sowacki, który przed niedawnym

dopiero czasem powróci z Florencyi do Parya, napisa do

Gaszyskiego dnia 22. maja 1839 r. znany list, uwaany dzi

za najlepszy komentarz samego poety do tego dziea 49
).

Gaszyski, donoszc Siemieskiemu, na jego danie,

co wie o Sowackim, zdawa spraw w ten sam sposób,

w jaki w r. 1846 opisywa Krasiskiemu sw wizyt, nie

wspomnia jednak nic o roli, jak speni wanie w tym cza-

sie midzy dwoma dawnymi przyjaciómi.

Sowa, e Sowacki zakada now religi ducha i wer-

bowa adeptów, szczególnie midzy modzie przybywajc

z kraju, która go nawiedzaa, zdaj si odnosi do Jana Ne-

pomucyna Rembowskiego 50
).

Szczegó, jakoby Cypryan Norwid mia by mierci po-

ety, naley o tyle zmodyfikowa, e przy mierci jego by
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/lico Feliski i Pettinaud, Norwid za dowiedzia si o niej

lopiero nazajutrz, gdy przyszed Sowackiego odwiedzi w na-

Iziei, e ten jeszcze yje.

List z wiadomociami o Sowackim zosta wysany, lecz

odpowiedzi Siemieskiego przez dwa miesice nie byo. Nie

:zekajc na ni duej, wysa Gaszyski list dalszy.

£ist 4.

£Baden, 14. Sepembra 1851 r.

Kochany Lucyanie. — Dwa miesice blisko, a raczej

iwa miesice przeszo, jak napisaem do ciebie list dugi,

V którym przysaem ci dane szczegóy o Sowackim i inne

wiadomoci. Odtd ani sowa odpowiedzi od ciebie nie ode-

braem; moe by, i list mój nie doszed rk twoich. Bd
:o bd odzywam si znów, aby wiedzia, e jestem w Ba-

denie jeszcze ze dwa miesice, e yj, i e yczliwym twoim

przyjacielem by nie przestaem.

Musiae ju odebra albo odbierzesz wraz z tym listem

portret mój daguerrotypowany — twarz doskonale udaa si,

tylko poza nieszczliwa, bo mi artysta przyrubowa szyj

do nieruchomoci, std stao si, i nie majc wolnych ru-

chów, grzbiet mój si przegi i e na portrecie mam min
garbuska.

Zreszt byoby zbyt wielk kokietery kobiec z mej

strony rozciga si nad tem duej — wic — z garbem

czy bez garbu przyjmij ten przyjacielski upominek. W miejscu

takiem, jak Baden, szczególniej w tej porze, trudno si nu-

dzi, bo peno ludzi i znajomych — przy tak miej okazyi

czowiek leniwieje, gawdy i spacery zabijaj czas — nie

dziwuj si przeto, gdy ci powiem, e od 4 miesicy ani jed-

nej stronicy nie napisaem. Za nadejciem zimy i samotnoci

wróci wena i ochota. Wanie te mam zamiar zacz w grud-

niu drukowa nowy tom niewydanych lub porozrzucanych
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w przegldach i dziennikach poezyj. Chciabym wic dla tego

samego co nowego napisa.

Mam u siebie od wczoraj nowe edycye Zaleskiego Boh-

dana i Maryi Malczewskiego wydane w Petersburgu — edy-

cye wcale pikne i poprawne; zdaje mi si, i jest kilka

nowych Bohdanowych pieni religijnych ").

Znalazem tu take w tych dniach dzieko, wydane

w Stuttgardzie u Cotta w r. 1845 p. t. : 3)ie poetische Ukra-

in, eine Sammlung kleinrussischer Volkslieder von Friedrich

Bodensedt. Wezm si dzi wieczorem do czytania, ciekawy

czy znajd co nowego 52
).

Znasz zapewne tumaczenie niemieckie p. Anastazego

Grun pieni ludowych z Krainy. Mam je i par razy odczy-

taem i myl kilka wierszem polskim odda — bo pikne

i sercowe jak kada piosnka ludu sowiaskiego 53
).

Z nowoci polskich nic prócz Biografii Prdzyskiegc

i norwidowego Z wolo na nie czytaem 5
*). Ten ostatni po-

emat nowy hieroglif — co, jakby urywane frazesy w go-

rczce lecego czowieka — lub jakby zakad artownisia

i napisze co, czego nikt nie rozumie. Jeli tak, to wygra;

zakad. Wasz artyku w Czasie o Norwidzie bardzo suszny

nawet nie do surowy, — gdy takie duby smalone wolne

kademu pisa — ale drukowa! — jest to artowa sobk

z publicznoci 6B
).

Prawda, e Norwid, to zepsute dziecko pochwaami —

i dotychczas niejeden szlachcic, czytajc owe monologi i dya

logi i nie rozumiejc, nie mie tego wyzna, aby go za nie-

uka nie wzito — wic mówi : Co to za szczytna poezya

Bd mój kochany mniej leniwym do korespondency

i odpisz mi jak najprdzej tu do Badenu (Grand Duche dt

Bade) poste restante, i donie, co wiesz z nowin literackich

ciskam ci serdecznie

^Konstanty Gaszyski.
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W sdzie o Norwidzie nie by Gaszyski odosobniony

;

takie same bowiem zdanie o nowym utworze Norwidowego

pióra mia równie Krasiski. Ju 9. lipca, nie znajc jeszcze

rzeczy samej, prosi Gaszyski w imieniu Zygmunta Stani-

sawa Komiana, by nadesa do Badenu „nowy hieroglif Nor-

widowy Zwalon czy Slozwalon" 58
), 1. wrzenia pisa do Ko-

miana w tej samej sprawie Krasiski, polegajc niezawodnie

na wspomnianym artykule „Czasu**, e „Zzuolonam ciekaw.

—

O dziecko, dziecko znarowione K. (amil) C. (yprian) N.

(orwid) ! Nie sucha — wydrukowa — teraz ma za to sdy
ludzkie" 57

), a w 9 dni póniej dzikowa ju Komianowi za

przesyk, bo „zasta tu Zwolona i Prdzyskiego" 58
), obie

wic publikacye, które Gaszyski okrela w swym licie do

Siemieskiego, jako „nowoci polskie". W ten sposób od-

krywa si droga, na jakiej dostaway si te nowoci do Ba-

denu — dostawc by Stanisaw Komian.
Tymczasem nadszed oczekiwany list od Siemieskiego,

;a w nim „liczne wiadomoci literackie". Nie pozosta du-
nym przyjacielowi Gaszyski i w tym samym czasie, gdy
Krasiski donosi Komianowi, e na zim wybiera si do
Woch, a „Konstanty jedzie z nami... i to go troch wskrze-

sza" 69
) — napisa obszerny i najbardziej „literacki" list z ca-

ej korespondencyi.

List 5.

Baden 2. Octobra 1851 r.

Mój drogi ! List twój przed kilku dniami odebraem
i dzikuj ci za liczne wiadomoci literackie w nim zawarte

;

w chwili chaosu i brudów wiata politycznego, mio jest

umysowemi rzeczami odwiey i pocieszy znkan myl.
Nie zgadzam si na to z tob, e dzi Petersburg jest

gównem ogniskiem literatury naszej — bo tam po wikszej
czci same przedruki wychodz, a samorodne dziea wicej
pokazuj si w Warszawie i Wilnie. Bielowskiego dzieo mam
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od miesica, ley na moim stoliku, ale po przeczytaniu przed-

mowy nie miaem dotd odwagi wzi si do wertowania

(odkadam to na wieczory domowe), bo przyznam ci si, e
we wszelkie systemata, budowane na historyi bajecznej, czyli

nie opartej na wspóczesnych pimiennych dowodach nie

bardzo wierz 60
). Jest tu blisko mnie w Strasburgu ksidz

Maliszewski, który od 20 lat ten przedmiot obrabia i ju
dwanacie tomów napisa o Lechu, Krakusie i dwunastu wo-

jewodach. Czowiek ten z dobr wiar wierzy w swoj fan-

tasmagory, w swoje ossyaniczne postacie z mgy — podug
niego caa historya nasza od Chrobrego do Sobieskiego nie

warta szczypty tabaki ; wielko i sawa le dla niego w przed-

historycznych dziejach. I tak utrzymuje on, e Krakus na czele

2 milionów Polaków podbi Francy, Hiszpani i Pónocn
Afryk! On to pierwszy wynalaz, e Brest w Bretanii, to

jest Brze czyli Brzeg, fundowany przez Krakusa etc.

etc. etc. 61
). Wiem dobrze, e Bielowski na tak ruchawk

si nie puszcza, e ma umys krytyczny i wiato powanego
historyka — ale e jest take poet, wic musi popuszcza

wodze imaginacyi. Zreszt nie wydaj dzi sdu, bom dziea

nie czyta, daj Boe, abym póniej powiedzia mea culpa.

Wojn chocimsk Lipskiego (o której wiedziaem tylko

z anonsów ksigarskich) kazaem wczoraj sobie sprowadzi

z Poznania. Jeli prawda co piszesz, e to drugi Pasek, ro-

kuj sobie ogromn przyjemno z czytania 62
).

Co do Norwida, jestem twego zdania i al mnie bie-

rze nad t inteligency zwichnit. Jest to fortepianista, któ-

remu brak palców i dlatego, chcc objawi harmonijne tony,

które ma w piersiach, tucze po klawiszach okciami i pi-

tami, a mio wasna zatyka mu uszy, wic faszywe owe

tony tylko publiczno syszy. Pochway warszawskich salo-

nów zepsuy go. Damy naszego wielkiego wiata, udajc e
dobrze rozumiej po polsku, unosiy si nad miar nad utwo-

rami modego wieszcza, a jeden z jego towarzyszów modo-
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ci wypali do niego Od, zaczynajc si od sów ! Orle
Norwidzie! Ju wiek twój idzie etc. W takowej at-

mosferze kadzide zamgli si umys pocztkujcego i zaro-

zumiao niesychana wyrosa na olbrzymie ksztaty 68
).

Czytaem z przyjemnoci legend o wsach króla

Jana 64
) — rysunek i koloryt bardzo dobry, a dla polskich

czytelników pokarm zdrowy i uyteczny ; — daj Boe wicej

takich gawd, wicej one mówi do duszy, ni pretensyo-

nalne Prometidiony, Zwolony i inne tym podobne Norwi-

diony. Donie mi, prosz ci, obszerniej o pamitnikach do

Konfederacyi barskiej, wyszych we Lwowie i wypisz dobrze

tytu, to je sobie sprowadz 65
). Oczekuj z niecierpliwoci

Biografii Brodziskiego, tego poczciwego poety, który by
sercem od stóp do gowy a wszystkie pisma jego byy jedn
z po wielkiej matce. Znaem go osobicie i umiaem oce-

ni ten szczytny typ polskiej duszy 66
).

Radbym z serca, mój drogi, dopomódz ci w czem do

twojej historyi literatury, — ale od roku jestem w podróy,

wszystkie moje ksiki i papiery le w Aix w Prowancyi

i nie mam niczego pod rk 67
). Nasamprzód powiem ci, e

po wosku bardzo mao umiem. Kiedy, czytajc History li-

teratury woskiej pana Guinguene, w której zamieszcza on

tekst i tumaczenie wielu wyjtków italskich pisarzy, wytu-

maczyem by, wicej z francuskiego ni z woskiego, kilka

sonetów z Petrarki i z Torkwata Tassa (bo wiesz, e jak

Szekspir i piewak Jerozolimy sonety pisa) — oto cay mój

plon na niwie woskiej 63
). Co do Or landa, masz tuma-

czenie, cho nie kompletne, Piotra Kochanowskiego druko-

wane ; stamtd wic we jaki ustp. Nie sd, e ja si myl,

bo oprócz Jerozolimy Tassa, czytaem niezawodnie w Polsce,

drukowane tumaczenie Piotra Kochanowskiego 6 czy 8 pie-

ni Orlanda. Zreszt chobym umia po wosku, pewnobym

tu w Niemczech nie znalaz ani Leopardego ani Nicoliniego 69
).

Poezyi moich mam tylko jeden egzemplarz oprawny,
18

Wród romantyków.
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wic ci go posa nie mog, ale jeli bdziesz mia jak oka-

zy do Parya, ka je wzi dla siebie z ksigarni polskiej

Rue de Seine Nr. 20, ja o tem w tych dniach do Króli-

kowskiego napisz, aby ci je wyekspedyowa — moe mu
nawet bdzie atwiej posa drog ksigarsk. Tymczasem

posyam ci sonetów trzy, jeden z Tassa, a dwa z Petrarki.

Dziewitnacie lat temu przybywszy do Prowancyi, za-

jem si by history Trubadurów; wszystkie dziea w tej

materyi przewertowaem i mam dwa grube kajety wycigów,
szczególniej z dziea najlepszego o Trubadurach pana Renou-

ard 70
). Lecz jak widzisz, nie majc pod rk ani Renouarda,

ani moich wycigów, w aden sposób tumaczy nie mog.
Zreszt, o ile sobie przypominam, owe pieni Trubadurów

nie zrobiy na mnie wielkiego wraenia — wicej tam tego,

co nazywaj Wosi concetti, ni tego sercowego natchnienia,

tak silnego w pierwotnych poezyach ludowych. Pieni Tru-

badurów s tem na polu poezyi, czem szkoa byzantyska

na polu malarstwa — mniej naiwnoci. Podug mego zda-

nia, Jamin, fryzyer z Agen, wicej wart jako poeta ni
wszyscy Trubadurowie — a jeli to uwaasz za przesad to

ci powiem, e on przynajmniej podniós na nowo i wysoko

trzyma chorgiew poezyi de la langue </'oc 71
).

Czytaem wieo w 3{evue de deux mondes (w nume-

rze z 1. Avril 1849 r. i w numerze 1. Juillet 1851) rozbiory

i wyjtki z poematów Jasmina i z zachwyceniem czytaem

i prawdziw rozkosz : £ Aveugle, Marthe, Les deux jume-

aux, La vigne, Ville et campagne, a szczególniej La semaine

d'un fik, s to pery, nie osadzone w zoto, bo im tego nie

potrzeba, bo maj dosy wasnego blasku.

To obrazów jest ycie ludu, ale nie tego ludu, co po

karczmach pije lub na klubach peroruje — ale tego ludu,

co yje w bojani Boga, poczciwie na ks chleba pracuje.

Tre np. poematu Xa semeine d' un fils jest taka : Alari,

biedny mularz (czyli jak wy w Czasie drukujecie: murarz),
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ojciec licznej rodziny, zachorowa mocno ; starszy syn i córka

id modli si na drog, przed wiosk, gdzie na slupie stoi

obraz Matki Boskiej — modlitwa ta przeliczna, wypisuj j
w oryginale i doczam tumaczenie:

1 May de Diou, bierges pieadouzo

Mando oun Angel che nous aou

Et garis nostre pay malaou;

Nostro may townara jouyouzo

Et nons-aou dus, biergeto-may.

^'aymaren se pouden, enqueroy enquero, may!"
Mer de 3)ieu> Vierge compotissante, — erwoie on ange

dans nore maison — et gueris nore pere malade, notre

mer redeviendza joyeuze et nous autres ^OiergeUe-merey —
nous t'aimerons, si nous pouvons encore, encore, encore

mieux!

Te se pouden (si nous pouvons) jest przeliczne. Otó
dzieci, wróciwszy do domu zastaj ojca zdrowszego

;
gorczka

ustpia, ale doktor kae mularzowi jeszcze tydzie wypoczy-

wa w domu — a on otrzymuje rozkaz wraca do murowa-

nia rozpocztego domu, bo jeli nie wróci, komu innemu

oddadz prac. Biedny konwalescent w rozpaczy. Ale syn

15-letni, Abel (który dla delikatnego zdrowia trudni si pi-

saniem w biurze), powiada ojcu, e znalaz dla niego zastpc
w innym robotniku, a sam (tj. Abel) zamiast chodzi do

biura, przez cay tydzie pracuje z mularzami — w kocu
szóstego dnia, idc z szaflem wapna, upada w przepa i za-

bija si. Ojciec nadbiega, a syn, umierajcy, umiecha si
do niego z rezygnacy, bo czuje, e swojem powiceniem
ocali ycie ojcu i zapewni utrzymanie si rodziny. Ten
umiech, koczcy poemat, wicej wart, ni najpatetyczniej-

sze sowa 72
).

Nie zapominaj take o bardach celtyckich, którzy yli

w prowincyi francuskiej Bretanii w VI. wieku jako to: Ta-
liesin, Livare'h, Aneurin, których pieni tumaczone

18*
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ogosi w tym roku w Paryu pan de la Villemarque.
Jeden z tych bardów tak mówi o Bretanii: „Les £Bretons

on fai un berceau d'ivoii et d'or; ils y ont mis la passe,—
et le soir, sur la montagne ils le balancen en pleurant au-

dessus de leurs tetes, comme un pere deuenu fou qui herce

son enfant mo depuis longtemps". Dziea pana Villemarque

nie mam, czytaem tylko rozbiór w 9(evue des deux mondes 7S
).

Nie zapominaj take o szwedzkim poecie Eliaszu Teg-

ner i o sawnym jego poemacie w Nibelungowym kroju

Frithjofs Saga. W jednym z ostatnich numerów z r. 1850

Przegld poznaski da rozbiór poematu i bardzo pikne
tumaczenie wierszem jednej pieni Friesofa przez jeneraa

Morawskiego 74
).

Ja na zim jad do Woch, naprzód do Genui, stamtd
do Rzymu, a jeli bdzie mona dosta wiz na paszpor-
cie, to zajrz do Florencyi i do Neapolu — a potem, na

przysze lato, wróc tutaj. Wyjad z Badenu w pierwszych

dniach Novembra, to jest za miesic, spiesz si wic z od-

pisem, aby mnie tu zasta — a ja po odebraniu onego od-

pisu donios ci, gdzie masz adresowa póniej.

W tej chwili, zabierajc si do przepisania obiecanych

ci sonetów, odczytaem je i sabymi mi si zdaj — lecz,

e obiecaem i e miejsce jest w licie, posyam ci one.

Z TORQATA TASSA (zapewne do Eleonory)

NEGLI ANN1 ACEBRI TUOI, PURPUREA ROSA.

W wionie ycia twojego, ty si wydawaa
Ró strojn w szkaraty, co dziewiczych zwoi

Na ciepe dnia promienie odsoni si boi,

I ród lici zielonych kryje si niemiaa.

Albo raczej janiaa jak jutrznia wspaniaa
Co wypywajc rankiem z niebieskich podwoi,

Wierzchoki gór wyniosych zotym blaskiem stroi

I srebrnemi perami doliny zasiaa.
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Wiek dojrzay nic twojej nie uj piknoci,
I adne dziewcz mode we wdzików ozdobie

Nie zdoa ci przewyszy, ni wyrówna tobie

!

Tak kwiat, gdy ju rozkwity, ma wicej wonnoci,
I soce, gdy godzina poudnia mu bliska,

Janiejszym i gortszym promieniem poyska!

Z PEBRARKA.
IN QUAL PARTE DEL CIELO IN QUALE IDEA™).

Jak myl natchniona, w jakiej strefie raju

Natura braa wzory na tych lic pieszczoty,

Strojnych w takie powaby, w takich urok zoty,

Jakich jeszcze w podniebnym nie bywao kraju ?

Jaka nimfa nad zdojem, bogini ród gaju,

Pikniejszych kiedy wosów rozwina sploty?

I byo kiedy serce tak bogate w cnoty.

Jak tej, co grób mi zblia w ycia mego maju?

Próno szuka anielskiej urody obrazu

Ten, kto Laury oblicza nia widzia ni razu,

Dla kogo nie zajania wzrok jej czarowniczy!

Próno chce poj mio, kto wyrokiem losu

Nie zazna harmonijnej sodyczy jej gosu.

Sodyczy jej umiechu i westchnie sodyczy!

VIDI IN TERRA ANGELICI COSTUMI™).

Widziaem ja na ziemi nadziemsk dziewoj,

Strojn w cnoty anioa — odtd grot mioci
Drczy mnie, bo przy cnót tych i wdzików jasnoci,

Wszystko zda mi si cieniem micym pami moj.
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Widziaem zlane zami czarnych oczu dwoje,

Tych oczu, którym soce promieni zazdroci,

I syszaem wyrazy smutku i aoci
Zdolne poruszy góry i zatrzyma zdroje.

Mio, lito, tsknota, al nieutulony,

Tworzyy w owym paczu harmonij mi
Jakowej nigdy ziemskie echo nie odbio

;

I tak niebu przyjemne byy owe tony,

Ze wiatr si uagodzi i w cichym powiewie
Nie mia koysa listków, szemrzcych na drzewie.

Co za konczetti w tym ostatnim sonecie ! Nie jest to

gos sercowy, ale tylko jaka kombinacya przesadzonych

efektów poetycznych. Bd co bd tumaczenia te s bardzo

wierne i dlatego kilka wierszy kulawych, aby nie odstpi
od oryginau. Zrób z nimi co chcesz. Kanzona: Chiare fre-

sche e dolci acque licznie tumaczona przez Mickiewicza 77
).

W tych dniach czytaem „La legend de Kociuszko"

przez Micheleta, przeliczne ustpy, przeplatane trywialnoci

i faszem 78
). Wstp i zakoczenie najlepsze, t. j. ogólniki

o Polsce i Rosyi,, rodek, t. j. biografia Kociuszki, blada

i saba; bdów historycznych mnóstwo, co mnie dziwi w czo-

wieku, który cae ycie history si trudni. Za bardzo prze-

sadza w tem, co mówi na Rosy; na co przesadza, kiedy

prawda dostateczna. Najgupiej skonkludowa, bo radzi Po-

lakom oderwa si od Rzymu i sta si Messyaszami czyli

Heglowskiemi Bogami. Stisum teneatis. Ale szkoda, bo chci

dobre, nawet niema nic przeciw, a raczej jest pochwaa na-

szej szlachty, ale gdy przyszed do katolicyzmu qui es sa

marote wysadzi zoliwe pazury, un ami maladroi.

ciskam ci najserdeczniej mój drogi.

^Konstanty Qaszyski.
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List powyszy treci sw wiadczy, jakie to byy owe
„liczne wiadomoci literackie" w ostatniej odpowiedzi Sie-

mieskiego. Dyskusya literacka na papierze toczya si okoo
wydanej wieo pracy Bielowskiego i Wojny chocimskiej

Potockiego — na które to dwie nowoci zwraca uwag
przyjaciela Siemieski — dotykaa Norwida, obejmowaa
za przedewszystkiem plan zamierzonego przez Siemie-

skiego i zakrojonego na wielkie rozmiary dziea o literaturze

powszechnej, które dopiero w kilka lat póniej doczekao

si czciowej publikacyi, w caoci za nigdy nie wyszo.

List wic Gaszyskiego rzuca nam wiato na genez tej

pracy Siemieskiego, który — jak widoczne — zwraca si
do przyjaciela z prob o dane w sprawie literatury prowan-

salskiej, której obraz mia wej do jednego z tomów litera-

tury 79
). Na list ten jednak Gaszyski odpowiedzi w Badenie

ju si nie doczeka. Przeto nie zwlekajc a pragnc wzkaza
Siemieskiemu swój przyszy adres i kierunek podróy, wy-

sa na wyjezdnem z Badenu list nowy, na który odpowied
wraz z zaleg na list poprzedni otrzyma ju w Genui.

List 6.

£Baden, 28. padziernika 1851 r.

Kochany mój Lucyanie. Przyznasz mi, e ja ekspedyuj

moje listy z akuratnoci niemieckiego buchaltera — a ty

mój drogi jeszcze si nie odrodzi od ojców naszych, któ-

rzy lubili gawdzi po caych dniach i nocach, ale do pi-

miennej korespondencyi niezbyt byli skorzy i odkadali pi-

sanie listu od jednej niedzieli do drugiej. Miesic temu wy-

prawiem do ciebie om stronic drobnego pisma i dotd
czekam na odpowied. Powiedz wic mea culpa i popraw
si na przyszo.

Donosz ci naprzód, e jutro opuszczam Baden i przez

Szwajcary i gór St. Gothard jad wprost do Genui, gdzie

si zatrzymam z dziesi do 15 dni dla obaczenia, które
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miejsce we Woszech najspokojniejsze : czy Rzym, czy Flo-

rencya lub Neapol; w jednym z tych miast zim przepdz
a na przysze lato wróc do Badenu. Zdaje si jednak, e
Rzym z garnizonem francuskim jest asekurowany od rewo-

lucyi i e tam zao gówn kwater zimowiska, a do Flo-

rencyi i Neapolu zrobi tylko krótk exkursy. Wyobraasz
sobie atwo z jak przyjemnoci puszczam si w t podró.

Zwiedzi Wochy byo marzeniem mojego ycia; ju

dwa razy w mojem yciu wybieraem si na seryo w t drog
i zawsze zasza jaka przeszkoda — dzi ju wszystko usu-

nite — mam pienidze, paszport en regle i kufer zapako-

wany i jutro o godzinie 2-giej z poudnia wyruszam na noc

do Bazylei. Prosz ci, odpisz mi zaraz a Genes (Etas

Sardes) poste restante 80
).

Daem polecenie Królikowskiemu, aby wyekspedyowa

egzemplarz moich poezyj drog ksigarsk na rce Pana

Baumgartena do ciebie. Napisaem w tych czasach kilka no-

wych sonetów, z których jestem zadowolony (co mi si nie

czsto przydarza) i poszl ci je do albumu, ale nie wpierw,

a odpowied od ciebie odbior w Genui. Porobiem take

kilka drobnych odmian w mojej balladzie hiszpaskiej, które

ci zakomunikuj, gdy bdziesz mia zamiar druk rozpocz 81
).

Tak ju jestem upakowany, e moje koperty s w gbi
kufra i dlatego list dzisiejszy mój jest krótki, abym go móg
bez koperty zapiecztowa.

Dotychczas nie odebraem „Wojny chocimskiej"
Lipskiego, któr zapisaem sobie z Poznania, a bardzom

ciekawy czyta, po tem, co mi o tej ksice donosisz, e
to jest drugi Pasek wierszem. Biografi Brodziskiego przy-

szlesz mi na przysze lato — bo do Woch chyba przez

okazy mona ksiki ekspedyowa.

Odpisujc mi, prosz ci, aby nie frankowa listu

(chyba, e z Austryi do Piemontu frankowanie jest konie-

cznem); ty jeste ojciec familii i nie powiniene si ekspen-
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sowa, a ja kawaler i na moj jedn osob mam chwaa
Bogu dostateczny fundusz.

ciskam ci jak najserdeczniej mój kochany Lucyan.

Twój prawdziwy przyjaciel

^Konstanty Gaszyski.

(Monsieur Lucien Siemieski

chez. M. Baumgarten, Ubraire

d Cracovie (Austiiche).

List 7.

Genua, 18. Novembra 1851 r.
82

)

Kochany mój. Oba listy twoje odebraem tutaj, bo

pierwszy adresowany do Badenu ju mnie tam nie zasta

i niemiecka poczta do Genui mi go odesaa.

Kad rozkosz, kad przyjemno, kad wielko,
aby osign i uywa jej, trzeba j opaca wielkiemi tru-

dami i cierpieniem. Tak drog krzyow i ja do Woch do-

wlokem si. Kraj ten, jest to ogród staroytnych Hespery-

dów, do którego przystpu broni straszne potwory, gorgony
i smoki. Z jednej strony morze, które mocno fatyguje —
z drugiej Alpy, które znaem tylko z piknych pejsaów
i opisów. T wic drog obraem, nie wiedzc, co to za

góra St. Gothard w zimie. Za dugo byoby ci opisywa
wszystkie szczegóy tej przeprawy — wiedz tylko, em za-

sta tam ogromne niegi i e saneczkami trzeba byo jecha
przez 10 godzin po droynie na pó odgrzebanej a zawie-

szonej nad przepaciami, na których wspomnienie dotd
dreszcz mnie przejmuje. Otulony futrem, nie cierpiaem zi-

mna, ale zimno moralne przejto mnie sto razy, gdy na tej

ciasnocie trzeba si byo mija z innymi konwojami sanek'

—

wybieraem tylko myl miejsce gbiny, w którem miaem
by pogrzebany na wieki. Przy pomocy Boej przebyem to

wszystko bez szwanku, ale nieg jak jaka mara biaa towa-

rzyszy mi a prawie do samej Genui. nieg, deszcz i zimno
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po brudnych miasteczkach maych woskich i po dyliansach

ciasnych i niewygodnych. Pync przez Lago maggiore,
pod parasolem przyglda si musiaem piknym wyspom

Boromejskim i wspaniaemu krajobrazowi brzegów. Wreszcie

odetchnem w Genui — soce woskie mnie ogrzao — za-

staem wygodny hotel i dobre jado, co po trudach podróy
doskona jest rzecz. Genua nie napróno nazywa si su-

per ba. Ci kupcy republikanie musieli ogromne pienidze

zarabia handlem, olbrzymie upy zagarnia orem, kiedy

mogli wystawi takie miasto paaców, nagromadzi takie

stosy marmurów, wyrzebi je, wyzoci i na tych cianach

zawiesi arcydziea sztuki.

Wystaw sobie ulice cae zoone z Luwrów lub Tuille-

rów — co najwicej zadziwia, to proporcye olbrzymie, a przy-

tem harmonia. Sienie tak wielkie, e w niektórych mógby
si pomieci ów zachwalony paac ksicia Oranii w Bruk-

seli — a wszdzie lasy kolumn 20 do 30-stopowych, a wszyst-

kie owe kolumny i balustrady i fasady caych domów z bia-

ego kararyjskiego marmuru. Kocioy marmurowe take z ze-

wntrz i wewntrz... Zwiedziem kilka paaców — najpikniej-

sze s Palazzo Durazzo i Pal. Brignole... Tam s portrety

Vandykowe tuzinami, ale takie, jakich nigdzie w Belgii nie

widziaem — kto chce pozna arcydziea Van-Dyka, tu po-

winien przyjecha — wiksza ich cz s to nie biusta, ale

cae portrety od stóp do gowy, naturalnej wielkoci. Có
to za przepych pdzla! Same portrety Van-Dyka zapaciy

mi niewygody podróy. S i Rubensy przeliczne i Vero-

nezy i Titiany i Andre del Sarto etc. etc. Nie chc ci kata-

logu pisa, ale chciabym ci da uczu, jaki miy pokarm

miaem przez oczy dla duszy.

Jutro wieczorem wyjedam ldem do Pizy, gdzie po-

wicimy dzie jeden dla obejrzenia Campo Santo, a potem

drog elazn do Florencyi — tylko na pi dni, bo mi

spieszno do Rzymu, gdzie ze 2 lub 3 miesice posiedz
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w najwikszych szczegóach studyowa bd to miasto

liast. Do Florencyi wzdycham take zdz kochanek, znam

z opisów lepiej ni Genu — ciekawym, czy realno prze-

/yszy mój idea. Trzeba ci wiedzie mój drogi, e ja z rze-

aiosa mego jestem archeolog i artysta, wicej moe ni li-

erat. Studyowaem dugo te nauki i teraz wiadomoci moje

historyi architektury, rzebiarstwa i malarstwa posu mi.

Wyrzuciwszy z serca wraenia entuzyazmu na progu

OToch — odpowiadam na twoje listy. Panny Kunel nie-

nam, ale dzieo jej o Rzymie czytaem z przyjemnoci —
lusza gorca i entuzyazmowana. Skoro si poznam z mala-

zami naszymi Postpskim i Nowotnym, zrobi twój komis,

o jest zadam od nich rysunków do twego album i o skutku

lonios 83
). Co do starych rycin polskich, trzeba ci wiedzie,

:e i ja je zbieram, ale wtpi, aby we Woszech mona
viele znale, szczególniej kiedy kto, jak ja, jest tu prze-

otem i niema czasu cae godziny, dnie, na to powica.
.,Romancero" Heinego jeszcze nie wyszo, dopiero si

drukuje w Hamburgu 8*). Ja lubi Heinego za to, e ma co
* sobie oryginalnego; e gdy zacznie szydzi, to zawsze

w kocu zy rzewne popyn mu po licach— niema on wiary

W nic, ale niezawodnie ma serce — mniej jak Szyller, ale

wicej ni Goethe. W Rzymie tak bd zajty bieganin

i ogldaniem, e doprawdy nie miem ci obiecywa kore-
spondencyi przeznaczonych do druku. Listy b-
dziesz odemnie odbiera, ale pisane curante calamo bez wy-

robionego stylu, moesz wic bra z nich szczegóy i sam
z tego uoy jaki artyku o fizyognomii Rzymu 85

). Sardynii

zwiedza nie myl, bo znam dobrze Korsyk, w której

2 miesice bawiem
; jest to kraj tak dziki, jak Sardynia,

ciekawy, oryginalny, ale nie wygodny do wojaowania.

Sowem, gówn moj siedzib bdzie Rzym; a jeli

pozwol mi zajrze do Neapolu, to nie opuszcz sposobno-

ci zwiedzenia Pompei — rzucenia okiem na Wezuwiusz, na
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Golf i na miasto Neapol, ale take w przelocie parodnio

wym, Rzym za bd studyowa szczegóowo. Tam wic d<

stolicy wiata, do mnie pisz poste restante.

Przy tej okazyi posyam ci do albumu trzy nowe so

nety moje i poprawki niektóre do Enrico de 5Berheira. %t
)

Podzikuj onie twojej za dobr jej o mnie pami i owiadc

najgbsze moje uszanowanie.

Twój prawdziwy przyjaciel

Konstanty.

List ten zamyka dochowan korespondency obu przy

jació z r. 1851. Nastpuje w niej obecnie czteromiesiczn

przerwa, spowodowana tem, e Gaszyski stosujc si d<

proby Siemieskiego pocz nadsya do „Czasu" „List

z podróy", których pojawio si tam kolejno 14, z Rzym

i Neapolu, z daty od 14. grudnia 1851. r. do 20. kwietni

r. 1852 87
). Tymczasem pobyt w Genui trwa krótko; 24. 1

stopada, a zatem w sze dni po licie ostatnim, by ju

Gaszyski we Florencyi, skd Krasiski donosi pod t dat Cie

szkowskiemu, e „Konstanty rozpywa si nad marmurami" ;

81

z pocztkiem grudnia byli ju w Rzymie. Dnia 14. grudni

wysa Gaszyski, ju z Rzymu, pierwsz korespondency d

„Czasu", a pobyt w wiecznem miecie przeduy si a d

miesica maja roku nastpnego, przerwany jedynie wycieczk

do Neapolu w miesicu marcu, której odbiciem jest „Li;

z podróy", pisany z Neapolu dnia 9. marca 1852. r. i wy

drukowany w „Czasie" jako z kolei 13-ty wród wszystkie!

jakie nadesa Siemieskiemu dla kierowanego przeze dzier

nika. Pierwsz wiadomo prywatn mamy dopiero w krótkin

a nawet wprost lakonicznym licie z 20. marca r. 1852

spowodowanym — jak przekonamy si poniej — przesyk

„Czasu", w którym Gaszyski znalaz ju swoje pierwsz

„Listy z podróy", wywoanym jednak przedewszystkiei

„intryg" literack, jaka dotara w Rzymie do Gaszyskieg
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Krasiskiego, e wydawany we Lwowie od dnia 1. stycznia

1852. pod redakcy Karola Szajnochy „Dziennik literacki"

rzyniós w nr. 4-tym : „Urywki listowe przez autora Irydiona

Psalmów".

IV.

List 8.

Szym 20 marca 1852.

Kochany mój Lucyanie. Wróciwszy z Neapolu, zasta-

im tu dziesi, czy dwanacie nowych numerów Czasu

w nich dwa listy o obrzdach religijnych i o pamitkach

olskich; jeden tylko bd drukarski si zakrad, to jest, e
amiast 200 sni wytoczono 12 sni, czem ogromnie zmniej-

zono olbrzymi bazylik w. Piotra, ale mniejsza o to. Zaj
mie take prospekt na nowe pismo lwowskie p. t. Dzien-

ik literacki. Zaintrygowa mnie w treci 4-go numeru ten

/tu: Urywki listowe przez autora Irydiona i Psalmów. Na-

amprzód pomieszano i zlano dwa dziea na karb jednego

utora, chocia niema na to adnego dowodu, aby byy te-

o samego pióra. Powtóre popeniono wielk indyskrecy,

Irukujc urywki z dorywczych korespondencyi i to jeszcze

>ez przyzwolenia korespondenta — tak si dzia nie po-

vinno; bo dla przycignienia abonamentów nie godzi si

ompromitowa tej lub owej osoby. Jeli masz jakie stosunki

Szajnocha, ka mu to powiedzie i prosi go o ostrono
ia przyszo. Ciekawym bardzo, co to s owe korespon-

lencye — jeli moesz skd wyrwa ten numer, to wystrzy

en cay artyku i przylij mi pod kopert, bom bardzo cie-

:awy i chtnie zapac podwójne porto pocztowe. Jeli za
lie bdziesz móg wystara si lunego numeru, to mi przy-

najmniej donie, jak najspieszniej, jakiej treci s owe ko-
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respondencye i do kogo byy adresowane ? Bardzo ci o to

obliguj..

Lada dzie spodziewam si wiadomoci od ciebie. Do-

nie mi take, jakie dzienniki i co z moich listów przedru

koway.

Bd si stara jak najspieszniej napisa ci o Neapolu

a szczególniej o Pompei, która jest niesychanie ciekaw?

rzecz; staroytno prise sur le fait — tylko dachów i lu

dzi brak.

ciskam ci najserdeczniej mój drogi, a nie zapomni

o owej korespondencyi z Dziennika Literackiego.

Konstanty.

Wiadomo o listach „autora Irydiona i Psalmów"

ogoszonych w „Dzienniku literackim", zaintrygowaa Ga

szyskiego, lecz nierównie silniej — co zrozumiae — Kra

siskiego. I rzeczywicie „Dziennik literacki" w nr. 4. z 24

stycznia przyniós artyku p. t. „Urywki listowe przez autor;

Irydiona i Psalmów". Byy to prawdziwe urywki, wyjtk:

bez podania adresata, z kilku listów, opatrzonych nastpu

jcemi datami: 1) 23. lutego 1840. Rzym. 2) 19. grudni

1840. Rzym. 3) 16. marca 1841. Rzym. 4) 1841. W wigili

Zmartwychwstania Paskiego w Rzymie... 5) 27. padziet

nika 1841. W Mnichowie (Monachium). 6) 26. stycznia 184

w Rzymie. 7) 12. kwietnia 1844 w Rzymie. Z porównani

z wydan dzi korespondency Krasiskiego wynika, e s

to wyjtki z listów do Juliusza Sowackiego, opatrzonyc

w dzisiejszem wydaniu (T. III.) nr. I. II. III. IV. VI. IX. X
o datach zreszt zupenie zgodnych. Gdy jednak Gaszysl

zwraca si do Siemieskiego z tak siln i kilkakrotnie w li

cie zaznaczan prob o dostarczenie Dziennika, osaniaj

z wszelk ostronoci anonimowo Krasiskiego, pisa sar

Krasiski w tej sprawie, w sowach jeszcze bardziej silnycl

do Stanisawa Komiana, a — co ciekawe — by na bard2
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lobrej drodze, jakie to listy mogy pojawi si w druku.

V licie bowiem do Komiana z 18. marca czytamy: „Z Cza-

em przyszed tu zawczoraj prospekt Dziennika Literackiego

:e Lwowa, redakcyi Szajnochy, który tygodniowemi nume-

ami wychodzi. W trecianie przedmiotów w 4-tym numerze

:awartych stoi : Urywki listowe przez autora Irydiona i Psal-

inów. Co to znaczy? Czy nie mógby si dowiedzie? —
najprzód, najdziwniejsz rzecz, e jednemu autorowi przy-

)isuj te dwa zupenie odrbnego pióra dziea. — 2° Có
o za listy by mog? Matka Juliusza tam zue JUwowie

est — zdaje si, bya w Paryu i po synu zabraa pozo-

stae efekta. Czy tam czasem jakich pozostaych nie zna-

aza listów? W kadym razie, to jedna z najgbszych nie-

joczciwoci literackich, jak popeni kto moe. Mimocho-

lem o tem wspominam, gdy to mnie osobicie nie dotyka,

ylko smutno mi widzie, jaka u nas lekkomylno i po-
dno pod wszystkiemi wzgldy" 89

)...

W Rzymie tymczasem przebywa Gaszyski z Krasi-

skim jeszcze do maja ; 20. kwietnia wysa ostatni korespon-

dency do „Czasu", poczem w maju przez Sienne, Floren

-

:y, Genu, Turyn, Genew, na Mont Cenis ruszyli
,
po drodze

liewiele si zatrzymujc do Badenu. Tu stanli w poowie
:zerwca, a w kilkanacie dni póniej zdawa Gaszyski spraw
Siemieskiemu z przej i wrae drogi powrotnej. Listu tego

jednak wród autografów, z których publikujemy korespon-

dency obu przyjació, nie znajdujemy; Siemieski bowiem
wydrukowa go w fejletonie Czasu z r. 1852, nr. 152, p. t.

„Korespondencya", uwaajc go niezawodnie za dalszy cig
ogaszanych poprzednio „Listów z podróy", jakkolwiek Ga-
szyski za taki go nie uwaa, a z wydrukowania robi na-

stpnie przyjacielowi wyrzuty. W licie bowiem z Badenu,

13. wrzenia 1852 r. pisze: „Na mój list ostatni trzy miesice
temu pisany, napróno czekaem dotd twojej odpowiedzi.

List za mój niezawodnie odebra, bo go wydrukowa
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w fejletonie Czasu, cho on wcale nie by do druku przy-

gotowany..." ; nastpnie za donosi o gniewach z powodu
ostrego sdu o poezyach Olizarowskiego i Goszczyskiego,

co wanie list ów zawiera. Chocia wic Siemieski ogosi
go anonimowo, wida z treci nastpnego, e autora odkryto.

Oto list ten poniej.

List 9.

Baden-Baden, 28. czerwca [1852] r.

„Dopiero od pitnastu dni jestem w Badenie, a i tak

okazuje si, em przyjecha zawczenie, bo tu od 10 dni

deszcz leje bez ustanku; jestem jakby oblony w mojem

mieszkaniu, nie mogc wychodzi na plusk ten, ani przeto

wód pi, jak zamierzyem.

Jechaem z Rzymu cigle ldem i bardzo przyjemn dla

mnie bya ta podró majowa. Zwiedziem Sienne, ciekawe ze

wszech miar miasto, pod wzgldem architektury druga No-

rymberga woska, i zabawiem 10 dni we Florencyi, która

w miesicu maju wydaa mi si stokro przyjemniejsz, takie

okolice pikne, zielone i kwieciste. Doprawdy, przylgnem

do Florencyi caem sercem i gdybym mia si sadowi we

Woszech na dugie mieszkanie, to nie gdzieindziej byir

osiad.

Poznaem we Florencyi zamieszkaego tam od 15-tu lat

malarza naszego Emila Boratyskiego, o którymby warto

aby wszyscy, których sztuki pikne obchodz w kraju, wie

dzieli, bo to artysta i pracowity i biegy. W miecie takien

jak Florencya, gdzie malarstwo zawsze kwitnie tak bujnie

zrobi on sobie imi i przyjty zosta w poczet czonkóv

akademii. Talent Boratyskiego jest, e tak powiem, wszech 1

stronny, bo z równ atwoci maluje obrazy historyczne

portrety, bitwy, pejzae, sceny domowego ycia, nawet t<

co Francuzi zowi natur morte, co dowodzi wielkiej ywo
tnoci i siy w tej organizacyi prawdziwie artystycznej. Prze
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pdziem kilka godzin w jego pracowni z prawdziw przy-

jemnoci, bo we wszystkich jego utworach wida poprawny

rysunek, pikny koloryt i smak wykwintny nie ubiegajcy si

o byskotki. Nie s to wprawdzie arcydziea (bo arcydziea

byy zawsze zbyt rzadkiemi na wiecie), ale obrazy te mog
bez zawstydzenia stan na równi obok dzie nowoytnych

malarzy francuskich, woskich i niemieckich, których imiona

goniejsze w Europie ni naszego Boratyskiego. Szczegól-

niej jego rysunek (szkic do przyszego obrazu) przedstawia-

wiajcy Mojesza uderzajcego w ska, z której wytryska

strumie i lud izraelski spragniony, rzewicy si wod, nosi

charakter dojrzaego talentu, ywej wyobrani i gruntownej

znajomoci sztuki.

Z tej krótkiej i dorywczej wzmianki mojej moe zwróci

si uwaga na tego artyst, którego talent rzeczywicie za-

suguje na to, aby kraj o nim wiedzia.

W dalszym cigu podróy wstpiem po raz drugi do

Genui, ztamtd ruszyem do Turynu, który mi si bardzo

:podoba. Niema on w sobie nic oryginalnego, ale taki regu-

larny, czysty i elegancki, i zdaje si, e par lat temu zbu-

dowano go jak gdyby na model nowoytnego miasta i po-

sano na wystaw do krysztaowego paacu w Londynie, skd
otrzymawszy duy medal zoty, wróci napowrót do Piemontu.

Ju nie przez St. Gothard, ale przez Mont Cenis, przepra-

wiem si bez trudu i stanem w Genewie, której nie zna-

em. Stolica kalwinizmu ponura i cicha. W jednej kawiarni

znalazem wasz Czas na stole. Polacy genewscy abonuj go

i umiecili go w kawiarni, aby kady z nich móg go czyta.

Opynem w koo jezioro genewskie, co mi dwa dni czasu

zabrao, bom jedn noc przepdzi w Vevay prawdziwie cza-

rownem miejscu, najpikniejszem, jakie kiedykolwiek widzia-

em; naprzeciw wida sawne skay Meillerie, a tu obok

malownicz wiosk Clarens, gdzie Russeau umieci scen

romansu Julie ou la nowuelle Heloise. Drug noc przespaem

Wród romantyków. -I"
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w Lauzannie, adniejszej z daleka ni z bliska. Widzisz, em
czasu nie straci! i napatrzy si do syta piknych rzeczy;

Szwajcarya, nawet po Woszech podoba si, a Badeskie na-

wet po Szwajcaryi ! Daj Boe tylko, aby deszcz ten usta,

bo mi Baden obmierznie.

Czas tutaj cigle odbieramy, wic o nowych poezyach

Bohdana wiem, i o caym ruchu literackim krajowym, dziki

Czasowi, zawiadomiony jestem 90
). Kupiem tutaj take kilka

nowych dzieek polskich wyszych w Lipsku i Wrocawiu.

Gadu gadu Witwickiego, licznie pisane, a mi zazdro
braa czytajc, o jake to takim czystym stylem polskim pi-

sa trudno !
91

) Ujejskiego poezye biblijne bardzo mi si po-

dobay, szczególniej pod wzgldem formy. Zna artyst pod

poet, wiersz obiony Benwenuta dutem i to ubieganie si,

ta próba coraz nowej miary i kadencyi, chwyta mnie za

serce, bo form miuj mocno sam 92
). Poezye Olizarowskiego

mimo, e je niegdy wyniós tak wysoko M. Gr. aurea me-

diocritas "). Goszczyskiego liryka, przyznam ci si, e m
niesmaczna, rozwleko jaka malana bez nerwów i pulsów

Prawda, e licz go do pierwszego rzdu poetów, ja nit

bd protestowa, ale jego poezyi lirycznej po raz drugi czy

ta nie myl. Wszake do Zamku Kaniowskiego nie cigan
tego zdania 94

). Wpada mi take w rce jaka tragedya proz;

p. t. Haman, tragedya dziwnego naboestwa, arcydzie<

nudów i pospolitoci, bez ruchu i ycia 95
).

O Maliszewskiego kolumnie Trajanowej niewiem nic

w tych dniach napisz do Strasburga, aby powzi o ten

jzyka, a jeli wydrukowana, to bd mia i zdam ci z teg<

spraw. Ale z góry ci owiadczam, e to jest niezaprzeczon

prawd, e Dakowie byli Sowianami, tylko e Maliszewsl

wszdzie Daków widzi, cho oni istotnie s na kolumni

Trajana 96
).

A propos czytaem wczoraj w Czasie wzmiank o nu

larzu Karolu Wouckim i opis znalezionego po nim obrazu 97
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Zdaje mi si, e to zakrawa na ow omyk, z przyczyny

której Czas wytyka niegdy Ant. Oleszczyskiemu, e obraz

w. Franciszka Annibala Carracci, przypisa za orygina Le-

xyckiego, czy jakiego innego z polskich malarzy. — Otó
powiadam ci, e niezawodnie, jeli nie obraz, to przynajmniej

rycin widziaem wyobraajc troje dzieci nagich w zbou,

a szczególniej przypominam sobie owego swawolnika, który

kosem drani picego. — Zapewne to bya rycina, ro-

biona nie podug Luca Giordano (bo on czsto takowe

przedmioty malowa), a Woucki j moe take kopiowa i za

to Dziennik lwowski za wielkiego malarza go ogasza. —
Wartoby zweryfikowa t rzecz, bo niezawodnie przedmiot

ten sam w starej rycinie widziaem".

Darmo jednak wyczekiwa Gaszyski odpowiedzi na

ten list ; wydrukowany w „Czasie", dosta si do wiadomoci

publicznej i cign na gow autora gniew Goszczyskiego

i Olizarowskiego, których przyjaciele (n. p. Komian) dali temu

wyraz w listach do niego. Nie zwlekajc wic wysa Gaszyski

w tej sprawie i w sprawie „listów z podróy", ogoszonych

w „Czasie", które mia zamiar wyda odrbnie, list dalszy.

List 10.

Baden, 18. Septembra 1852 r.

Kochany Lucjanie. Na mój list ostatni trzy miesice

temu pisany, napróno czekaem dotd twojej odpowiedzi 98
).

List za mój niezawodnie odebra, bo go wydrukowa w fej-

letonie Czasu, cho on wcale nie by do druku przygo-
towany; ale go pokaza publicznoci, w negliu i z poufnemi

sówkami o braciach literatach, których smaga coram populo

nie miaem myli. Inde ira przyjació Goszczyskiego i Oli-

zarowskiego, którzy do mnie pisali o to, a wiesz, e literaci

to hascibile genus. Ale to ju dawne dzieje, wspominam ci

tylko o tern, aby by ogldniejszym na przyszo i tylko

to drukowa, co istotnie na druk przeznaczone.

19*
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Ja tutaj siedz dotd i zapewne si nie rusz, jak na

pocztku listopada, i pojad ku socu poudniowemu, bo

tutejsze deszcze i wilgo ju mnie porzdnie zmczyy i znu-

dziy. Przepdz wic zim w Prowancyi w Aix. Masz wic
jeszcze czas przysa mi do Baden obiecane fejletony moje,

wycite z dziennika. Najlepiej bdzie wyprawi paczk do

Wiednia przez okazy lub przez krakowskiego ksigarza pod

nastpnym adresem:

Buchhandler Gerold iun. Stefans-PIatz fiir R. D. Marx

in Baden-Baden. Ow Gerold jest korespondentem tutejszego

ksigarza Marx i co tydzie wyprawia do niego przesyki,

a zatem i twoja dojdzie mnie niezawodnie.

Nowotny kiepsko si spisa; udzi mnie w Rzymie przez

kilka miesicy, przyobiecywa do ostatniego dnia akwarel dla

ciebie i nie odda, a nawet nie przysa przez póniejsze oka-

zy. Nie moja w tem wina. Ludzie staroytni dotrzymywali

lepiej sowa ni nowotni ! Zreszt wiesz jego adres w Rzymie

:

Palazzo Odescalchi, Piazza di SS. Apostoli — napisz do

niego sam.

Rozleniwiaem ja tu okropnie i nie mogem dotd przy-

gotowa do druku listów moich o Woszech, tylko pozna-

czyem sobie gdzie i jakie wsadz dodatki i niektóre spro-

stowania — i pierwszy list o przejedzie St. Gotharda i o Ge-

nui cakiem na nowo zredagowaem. Ale brak jeszcze trzech

kocowych. 1. o Pompei, 2. o muzeum neapolitaskiem, 3.

o Siennie i o drugim pobycie we Florencyi.

Myl jednak, e najdalej w styczniu wygotuj wszystko

i w Paryu drukowa ka.
Musz ci take ostrzedz, e nalegany od Komiana,

a nie odbierajc odpowiedzi od ciebie— posaem do nowego

Pokosia ballad moj hiszpask, przeznaczon kiedy do

albumu krakowskiego — a jeli ów album ma jeszcze wyj
kiedy, to gdy mi o tem doniesiesz, napisz ci za to co
nowego "). Powiedz mi te, czy odebrae poezye moje,
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które kazaem ci wyekspedyowa w Paryu, ju blisko rok

temu?
Z nowoci literackich czytaem wysza niedawno w Pa-

ryu ksik p. n. : Matka Boska Czstochowska — wiele

tam rzeczy piknych z gbi serca wyszych — nieco take
ciasnych stronniczoci sekciarskich — ale wogóle poczciwa

i z talentem pisana ksika100
).

Nowy wasz korespondent z Holandyi dowcipny, do-

brodusznego humoru, i dziwi mnie, e czowiek piszcy

w ten sposób, moe si zna na bydle 1 Prawda, e Pasek

zna si na pszenicy! Gdy w grudniu usadowi si w Aix,

spróbuj, czy bd móg przez poczt tamtejsz zaabonowa
si na Czas od nowego roku. Wszak zdaje mi si, e eks-

pedyujecie dziennik wasz do Francyi? Napisz mi o tern

par sów.

Donosz mi z Parya, e tam drukuje si jakie nowe

dzieo o Galicyi, i e wyszo dzieo Buharyna o wojnie w-
gierskiej m).

ciskam ci najserdeczniej, mój drogi Lucyanie, i pro-

sz, aby mi nie jak zwykle (to jest po miesicu, albo wcale

nie) ale jak najrychlej odpisa.

Konstanty Gaszyski.

Na list z 18. wrzenia Siemieski ju odpisa, a odpowied
jego — jak widzimy z nastpnego listu Gaszyskiego — za-

wieraa nie tylko wyjanienia z powodu wydrukowania w „Cza-

sie" listu z Badenu, którym byli dotknici Goszczyski i Oli-

zarowski, lecz miecia take i zapytania w sprawie nowinek

literackich, poruszonych przez przyjaciela w licie ostatnim.

To te Gaszyski odpowiedzia.

Xist 11.

Baden, 1 Nwembra 1852 r.
102

).

Kochany mój. Za 15, a najdalej za 20 dni opuszczam

Baden i jad rzemiennym dyszlem do Prowancyi przez Pa-
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ry, gdzie zabawi do Nowego roku. Jad do Parya na-

przód dlatego, em go ju od dwóch przeszo lat nie wi-

dzia (a znajd wiele rzeczy zupenie nowych), powtóre dla

rozpoczcia druku moich listów o Woszech. Manuskrypt

kompletnie ukoczony. Listy o Genui i Florencyi cakiem
na nowo napisane — ani ich poznasz. Mnóstwo take weszo
dodatków do opisu Rzymu i Neapolu — w kocu trzy dru-

gie nie wydane listy: 1. O Pompei. 2. o Muzeum Burbo-
skiem w Neapolu, 3. o Siennie i powtórnej wizycie we Flo-

rencyi itd. Sowem jest teraz 20 listów i przedmowa.

Nie mogem drukowa gdzieindziej tego dzieka jak

w Paryu, gdy chc sam dopilnowa korekty, aby nie po-

przekrcano nazwisk i nie narobiono byków drukarskich.

Kady bd drukarski jest dla mnie jakby pchniciem szty-

letu. Rzecz tak si urzdzi, e na tytule bdzie pooone
nie Pary, ale Lipsk u Michelsona (ju o to Królikow-

ski napisa do niego) — spodziewam si przeto, e ta ksi-

eczka, tak niewinna pod wzgldem politycznym, bdzie mo-

ga wej do Galicy i i do Ksistwa poznaskiego m).

Upominanie si Komiana o szczere moje zdanie nad

poezyami Olizarowskiego — nie byo to jedyn reklamacy

do mnie za ów nieszczliwy list mój z Badenu, który wy-

drukowae w Czasie. Dowiedziaem si od kogo wracaj-

cego z Genewy, e Nakwaski uala si, e mówic o Ge-

newie, nic nie napisaem o nim. Sisum teneatisl i zmiuj si,

nie drukuj znów tego listu, bo Nakwaski staby si mier-

telnym wrogiem moim 104
).

Co do dziea o Najwitszej Pannie Czstochowskiej —
nie potrafibym nic ci o niem napisa, bo miaem je w rku
przez 3 dni, a potem oddaem wacicielowi, który od dawna
Baden opuci 106

).

Zapytany przezemnie ksigarz Królikowski, czemu ci

moich poezyi nie posa, odpowiedzia, e Wielogowski, ten,

co mieszka w Paryu i który jest ekspedytorem Walerego,
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nie chcia si podj przesania tej ksieczki do Krakowa,

jako niebezpiecznej, z tego jedynie powodu, e przez emi-

granta pisanej 106
)!

Wyszo teraz w Paryu grube dzieo po francusku przez

ubieskiego (tego, który mia ksigarni katolick w Po-

znaniu i który cigle mieszka w Rzymie) o rewolucyach wo-
skich 107

). Jest to zbieranina, pena wybryków i bzików dzi-

wnego naboestwa. Przypisane Matce Boskiej, jako Królo-

wej Polskiej. Podug autora, gównymi sprawcami wszelkich

nieszcz z r. 1848 byli Farmazoni i wszyscy ludzie, co

do spowiedzi nie chodz. Pisz mi z Parya, e ks. Jeo-

wicki posa egzemplarz Ropelewskiemu proszc, aby napisa

recenzy do umieszczenia w l'Univers 108
). Ropelewski po

przeczytaniu, posa Jeowickiemu te sowa: „Ce livre que

lauteur est fort bon catoliue" 3 ° 9
).

Dzieko jakie o Galicyi drukuje si w Paryu, ale do-

td nie wyszo no
).

Tak w poowie stycznia napisz do mnie, prosz ci,

adresujc a Aix (Bouches de Sone) 3rance, poste restante.

W przyszym roku zapewne znów wyjad w lecie nad Ren,

albo na zim do Woch, ale jeszcze daleko do tego i moe
róne jeszcze zajd przeszkody. Czas zaabonuj od 1 sty-

cznia za porednictwem ksigarni polskiej w Paryu, która

kilka egzemplarzy sprowadza dla innych.

Pogod tu mamy przeliczn, ciepo jak w lecie, a cho od

kilku dni Baden zupenie puste, dosy przyjemny tu jeszcze pobyt.

Jeli owe feuilletony Czasu odcite, które miae mi przy-

sa na rce tutejszego ksigarza Mara, nie nadejd przed

moim odjazdem, to nic zego si nie stanie, bo istotnie te-

raz ju mi niepotrzebne.

Bywaj mi zdrów mój kochany Lucyanie, ciskam ci

najserdeczniej

Konstanty Gaszyski.

Przypominam si askawej pamici ony twojej.
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Ale list powyszy by ze strony Gaszyskiego ostatnim

nie tylko przed wyjazdem do Francyi. Jeszcze 12. listopada

t. r. donosi Krasiski Cieszkowskiemu, e sam wybiera si

do Warszawy, a „Gaszyski z Eliz jedzie do Parya, by

tam jeszcze dzieci uczy, póniej za do Aix" in
), gdy cho-

roba Elizy Krasiskiej zatrzymaa wszystkich do pierwszych

dni grudnia w Baden-Baden. Wtedy te dopiero pody
Krasiski do kraju, Gaszyski za z p. Eliz do Parya. Tu

pobyt czteromiesiczny, potem wyjazd do Prowancyi, po-

wrót do Parya, podró do kpieli w Wildbad i zjazd po-

wrotny z Krasiskim w Boppard nad Oceanem w lecie r. 1853.

„Zycie nasze spyno cicho i niezbyt wesoo" — donosi

Gaszyski z kocem stycznia r. 1854 Cieszkowskiemu 11S
),

zdajc spraw z duszego milczenia, z wypadków roku mi-

nionego i przerwy w korespondencyi. Nastpia ona równie

midzy nim a Siemieskim i trwaa prawie dwa lata.

V.

„Nie pomn co zaszo — powiada Siemieski w „por-

trecie literackim" Gaszyskiego — lecz cay r. 1853 i cz
nastpnego obydwa zaniedbalimy si w naszej koresponden-

cyi U3
). Zaniedbanie to byo ze strony Gaszyskiego — o ile

sdzi mona — wynikiem przerzucania si z miejsca na miej-

sce, brakiem staego w tym czasie punktu zamieszkania.

Odezwa si dopiero z Heidelbergu w maju r. 1854, lecz

od tej chwili listy staj si coraz rzadsze, nastaj w nich

znaczne przerwy ; niema w nich nadto tych szerokich wywo-

dów literackich, jakich tak wiele spotykalimy w korespon-

dencyi dotychczasowej, obnia si ich literackie ttno ; tylko

tu i ówdzie bynie jeszcze dawny, o literaturze prawicy

Gaszyski, czuy na wszystkie jej objawy, na kad nowali,

i dzielcy si z przyjacielem swojemi w tej dziedzinie spo-

strzeeniami.



GASZYSKI A SIEMIENSKI 297

Skary si na to samo równie Stanisaw Komian, e
od r. 1853 „listy — Gaszyskiego do niego — poczynaj

: by tylko buletynami zdrowia. Coraz gorzej na nogi pod-

upada". Raz nawet pisa do Komiana, e „cho Chelius

(synny lekarz w Heidelbergu) przeczy, ja myl, e mam
pocztki choroby koci pacierzowej" 1U

). Nadto — jak po-

wiada ten sam Komian — „korespondencya jego coraz mniej

zawieraa szczegóów ogólnego interesu, i tyczya si gównie

wdrówek, które odbywa, i przemiennych kolei skoatanego

zdrowia..." 115
). Ten sam stan rzeczy stwierdza koresponden-

cya z Siemieskim. Kwestya zdrowia poczyna ciy nad

jestestwem duchowem Gaszyskiego ; konieczno i ch ra-

towania si przerzuca go z miejsca na miejsce. Wildbad,

Baden, Schwalbach, Aix— oto miejscowoci, w których szuka

ratunku dla siebie, spdzajc w nich cae miesice; Heidel-

berg i Pary przyciga go ze wzgldu na powagi lekarskie.

Rozka z Krasiskim staje si czasami take dusza, w chwili

takiej rozki i pobytu w Aix zaskoczy go mier Zygmunta.

£ist 12.

Heidelberg 5. maja 1854 r.

Kochany mój. Po dwuletniem blisko milczeniu odzy-

wam si, aby przypomnie twojej przyjacielskiej pamici. Ja

ten czas przebyem niezbyt przyjemnie, w cigych lekach

i niemocy. Przeszego lata odbyem kuracy wodn w Bop-

pard nad Renem, dla nabrania si — ale okazao si, e za-

miast si wzmocni, osabiony zostaem t kosk kuracy —
zapadem szczególnie na nogi. Ca zim przepdziem w Hei-

delbergu pod okiem sawnego Cheliusa. Zaywajc cigle

elazo w kroplach i biorc smarowania krzyów i nóg, przy-

szedem do si jakich takich, ale nie dawnych. Chodz do-

brze, ale tylko po równinie, a przechadzek po górach mu-

siaem zaniecha. Stara karczma coraz bardziej si nachyla,

krokwie trzeszcz, a belki uginaj si. &iat volunas Dell
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Zreszt, tak le jeszcze ze mn nie jest, bo odek dosko-

nay i sen wyborny, a Chelius mnie zapewnia, e i siy ca-

kowite wróc od kpieli, do których pojad w przyszym

miesicu. Pojad wic do Wildbad niedaleko std, ale

ju w Wirtembergskiem, gdzie s róda wody elaznej, po-

czone z jodem— maj by bardzo wzmacniajce. Daj Boe.

Moesz sobie wyobrazi, e przy tarapatach kuracyj-

nych nie byo ochoty do pióra — przez ten cay czas napi-

saem tylko kilka sonetów o Woszech, które posaem Ko-

mianowi do Tokosia z r. 1854 116
). Przerobiem, poprawi-

em wiele z moich dawnych poezyj z edycyi z r. 1844 i przy-

gotowaem rkopis do drugiej edycyi, wypuciwszy z pier-

wszej wszelkie jimenilia. Ale teraz o druku niema co my-

le. Epopeja, która si odgrywa w Europie (a w której i my

bdziem mieli epizod), ciekawsz jest, ni wszelkie poezye,.

choby nawet Mickiewiczowe 117
).

Miaem w tych czasach kilkanacie tomów nowoci pol-

skiej literatury. „Murdelio" Kaczkowskiego znakomitem jest

dzieem — ttno prawdziwie narodowe, a styl szczeropol-

ski 118
). Czytam w tej chwili „Zaporoca", tego infamisa Rze-

wuskiego. Có za bezecna dno 1 Jakie faszowanie histo-

ryi na korzy wroga 119
). Dosta mi si take I-szy tomik

twoich „Wieczornic", które z najwiksz przyjemnoci odczy-

taem, aujc, e 2-go i 3-go dotd niema. Moesz si do-

myle, e najwicej mnie przycigny twoje dwa ustpy

estetyczne, wysokiego pogldu i pene uczucia sztuki 12
°).

Od nowego roku czytuj take Czas. Powiedz mi, czy to

Polak jest ów korespondent z Berlina ? Ja myl, e to musi

by jeden z redaktorów Kreuzzeitung, bo na polityk dzi-

siejsz poglda nie polskiem okiem.

Rok temu, gdym by w Paryu, jeden z moich przyja-

ció, amator fotograf, zrobi mój portret i kilkanacie egzem-

plarzy odbi. Nieszczególne, zna, e to nie artysta, ale

amator robi. Posyam ci na pamitk jeden egzemplarz. Za-
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pewne przed 15-tym czerwca nie rusz si std, pisz wic
jak najspieszniej i jak najduej, adresujc a Heidelberg

(Grand Duche de Bade), Maison Muller. Wielk mi zrobisz

przyjemno, donoszc o twojem zdrowiu i twoich pracach.

Powiadano mi, e rok temu napisa recenzy „Listów

o Woszech". Nie mogem znikd dosta tego numeru, ale

cho nie czytaem — wdziczny ci jestem i dzikuj ci naj-

serdeczniej za przyjacielsk pami m).

Bywaj mi zdrów, Kochany Lucyanie i nie zapominaj

o mnie. ciskam si calem sercem — prawdziwy przyjaciel

Konstanty Gaszyski.

List 13.

^Heidelberg, 5. czerwca 1854 r.

Kochany mój. Bardzo uradowaem si twoim listem,

nie odbierajc tak dugo odpowiedzi, mylaem, e moe
ju Kraków opuci i wyniós si gdzie w gb Galicyi.

Mam tu od par miesicy przepyszn edycy warszaw-

sk Improwizacyi „Deotymy" 1M
).

Przyznam ci si, em, gdy po raz pierwszy czyta w Cza-

sie wiersze: „Krucyaty i Taniec", schwytany zostaem na

wdk entuzyazmu — ale gdym cay zbiór odczyta, odcza-

rowany zostaem. Podug mnie, poezya Deotymy na polu

sztuki jest tem, czem daguerrotyzm i fotografizm na polu

malarstwa; jest to rodzaj szejnekatarynki, w której na zabi-

janych gwodzikach (zoconych z erudycyjnych cytacyj i imion

wasnych wyjtych z encyklopedyi), modeluj si treny i trille,

czasem bardzo pospolite. W tej poezyi jest tylko popisywa-

nie si rozumem i wszechwiedz — a uczucia i serca niema

ani krzty 123
).

Cho Mur delio, „Bitwa o Chorank" itd. bardzo

mi si podobay, znalazem jednak twoje feuilletony dosko-

nale napisanymi m). Sd twój bezstronny — uwagi suszne

i sprawiedliwe. Ale mój drogi, Walterskotty nie rodz si
co chwila ; — doskonaoci wszechstronnej krytyk ma prawo
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szuka, czytelnik za jest wicej pobaliwy. Widziaem i ja

tam usterki drobiazgowe, ale cao mnie przycigaa ku so-

bie — oprócz pontnego stylu i talentu nielada w opowia-

daniu i dyalogu — jest tam i sztuka. Sam zauwaae, e
w pierwszym tomie pojawienie si Murdeliona, nie partacz

rk naszkicowane! Niedawno dostaem zbiór Gazety war-

szawskiej, gdzie s „Bracia lubni" — w tych dniach sko-
czyem czytanie i nie byem zadowolony 125

). Jest to utwór

saby i rozwleky, na okcie (jak susznie mówisz) pisany —
ale Murdelio, mimo wad, jest piknym romansem polskim.

Ja myl, e Kaczkowski pójdzie dalej i wyej i przecignie

autora Zaporoca, który dzi jest historyografem naddunaj-

skim a wczoraj by staczykiem warszawskiego zamku.

„Gawdy i rymy ulotne" Syrokomli mam od dawna.

Jzyk pikny, wiersz dwiczny i ywy, majcy nawet wicej

energii, ni wiersz Pola 126
). — Kraszewskiego dzie bardzo

mao znam.

Gdybym by w Paryu, poty bym szuka, abym zna-

laz ów numer de la 3tevue Contemporaine, o który mnie

prosisz — ale moi korespondenci wszyscy nie s literaci,

trudno wic im dawa komis. Tem bardziej, i zdaje mi si,

e owo Revue ju nie wychodzi, wic poszukiwania byyby

dusze, a do tego, nie wiedzc ani tomu, ani roku, ani nu-

meru ! Gdybym przypadkiem w tej jesieni pojecha do Pa-

rya, to przyrzekam ci sam szczerze zaj si tym komisem.

Bardzo ci bd wdziczny, jeli odnajdziesz twój feuil-

leton o moich „Listach" i wystrzygszy, przelesz mi pod

kopert.

Co do mego portretu : gdy mi nadelesz jeden egzem-

plarz i gdy obacz, e si uda, to przyczyni si do ko-

sztów nakadu. Czas mamy tu dotd ddysty i zimny, co

opóni mój wyjazd do Wildbad i chyba zupenie na kocu
tego miesica wyrusz z Heidelbergu. — Moesz wic tu mi

jeszcze odpisa.
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Jeli bd mia humor po temu, to ci pol do dzien-

nika opisanie Wildbadu, które ma by miejscem bardzo raa-

lowniczem, w gbi Schwarzwaldu pooonem — tymczasem

prosz ci bardzo, aby czasem nie kaza drukowa wyjtku

z tego listu o Deotymie i Kaczkowskim, kady redaktor jest

homo periculosus, a wiesz sam, e inaczej si pisze dla przy-

jaciela, a inaczej dla publicznoci, której to ostatniej nie lu-

bi si pokazywa en deshabille.

Bywaj mi zdrów mój drogi, niech Ci Bóg bogosawi

i zdrowie wzmocni. ciskam ci najserdeczniej i prosz, aby
onie twojej podzikowa za dobr jej pami o mnie i moje

uszanowanie zoy.
SKonstanty Qaszyski.

I znowu korespondencya si przerwaa. Pod koniec mie-

sica czerwca tego roku wyjecha Gaszyski do Wildbadu,

w lipcu napisa zapowiedzian korespondency do „Czasu" 127
),

w sierpniu bawi jeszcze w tej miejscowoci, bo Krasiski

donosi Cieszkowskiemu pod dat 17. sierpnia, e „Kon-

stanty dotd w Wildbad, pomoga mu kuracya" 128
), w pa-

dzierniku za by ju w Heidelbergu, o czem wiadomo
znajdujemy równie w licie Krasiskiego do Cieszkowskiego

:

„Konstanty w Heidelbergu, do mu dobrze, cho nie bar-

dzo dobrze" 129
). Pobyt w Heidelbergu si przeciga, a zdro-

wie coraz gorsze. „Konstanty coraz bardziej upada na si-

ach. Ah ! smutne mam przeczucie" pisze Krasiski w gru-

dniu 13
°) ; a w marcu r. 1855 : „Konstanty wci bieduje

i sabszy coraz" m). W takich warunkach przerwa Gaszy-
ski milczenie prawie caoroczne i wysa list nastpujcy.

List 14.

Heidelbergi 12. maja 1855.

Kochany Lucyanie ! Ju rok blizko, jak miaem ostatni

list od ciebie. Odtd dochodziy mnie tylko kiedy niekiedy
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wieci o tobie, a ostatni przywióz mnie tydzie temu p. Ro-

man Zauski. Przywióz mi on nawet wicej jak wie, be

pierwszy tom twego nowego dziea „Historyi literatury po-

wszechnej", który w tych dniach przeczytaem z najwiksza

przyjemnoci 138
).

Nie moim zwyczajem rzuca ludziom komplementa,

a mniej jeszcze przyjacioom— wic z ca szczeroci serca

powiem ci, e mojem zdaniem, ksika twoja jest znakomita,

i sumienn prac, odzian w dziwne czystoci powagi i wdziku,

styl — dojrzaa myl w piknem ciele!

Taka ksika jest wicej jak literackim tryumfem —
jest ona obywatelsk usug, bo podobnej ksiki nie mie-

limy dotd w naszym jzyku.

Przyjm wic moje powinszowania i podziki za przy-

jemno, jak mi sprawio czytanie twego dziea, bom w niem

znalaz i sd literacki zdrowy i wykad jasny, a szczególniej

ów wysoki pogld chrzecianina, co we wszystkich pojawach

czynu lub myli ludzkiej widzi zawsze i wszdzie ni Opa-

trznoci, wic wszystko i palec Boy, kierujcy wszystkiem!

Wyczekiwa bd dalszych tomów (bo zapewne bdzie

najmniej trzy) z niecierpliwoci. Ustp o Nauzice z Odyssei

przelicznie wytumaczony, w stylu prostym i naiwnym, tak

jak na homeryczny poemat przystao. Powinienby si wzi
do przekadu caej Odyssei 133

). Szczególniej podobay mi

si w twojem dziele dziay: o poezyi greckiej i hebraj-

skiej. Dziwi mnie tylko, e piszc o Egipcie, prawie nie na-

pomkne o kacie kapanów Izydy. Byo u nich wicej

poezyi i filozofii, ni u kapanów Buddy. Niemcy szeroko

rozpisali si o mysteryach Izydy. Trentowski, który teraz pi-

sze dzieo o religiach wszystkich p. t. „Boyca", czyta mi

bardzo ciekawe ustpy o Egipcie, czerpane z dzie niemie-

ckich 134
).

Teraz có ci powiem o sobie ? Zdrowie moje, bardzo
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mierne, powstrzymuje si tylko dobr myl, duch dotd
czerstwy podpiera znuone ciao.

W tych dniach opuszczam Heidelberg i przenosz si

do Bad-Baden, gdzie zabawi zapewne do pónej jesieni a na

przysz zim, jeli Bóg dozwoli, mam nadziej pojecha do

Rzymu — miesic czerwiec mam zamiar przepdzi w Wild-

badzie i wzi 28 kpieli, które mi w roku zeszym dosy
pomogy — to jest, e bole moje w nogach zniky, moe
w tym roku siy mi do nóg wróc. Do koca maja pisz

wic do mnie a Bad-Baden nr. 13, maison Bluhm (Grand

Duche de Bade), a w czerwcu a Wildbad, hotel Tours (Ro-

yaume de Wartemberg). Na pocztku lipca znów wróc do

Baden. W zeszym miesicu nawiedzia mnie wena poetycka,

napisaem ze 600 wierszy, midzy innemi may poemat pod

tytuem „Sielanka modoci", który o ile mi si zdaje (moe
tylko przez mio ojcowsk dla najmodszego dziecka) jest

najlepszym moim utworem. Posaem go Komianowi do dru-

kujcego si noworocznika w Poznaniu p. t. „Pokosie" 185
).

W kocu tego miesica rozpocznie si w. Paryu druk

nowej edycyi moich poezyi. Powyrzucaem wszelkie Juve-
n i 1 i a i wybraem tylko najlepsze kawaki z pierwszej edycyi

i wiele z nich przerobiem i poprawiem
; poowa bdzie rze-

czy zupenie nowych (midzy innemi i owa Sielanka). Tom
zawiera bdzie do 4.000 wierszy. W kocu lata lub na po-

cztku jesieni bd mia niejedn okazy do Krakowa, wic
ci przysze ten tom, skoro druk si ukoczy.

Bywaj mi zdrów kochany mój Lucyanie. ciskam ci
najserdeczniej. Prawdziwy twój przyjaciel

Konstanty Qaszyski.

Przypomnij mnie askawej pamici twojej ony.

List ten jednak rozmin si z równoczesnym prawie, bo
w dniu 15. maja pisanym listem Siemieskiego, który w tym
wanie czasie wyda tom I. swej „Historyi literatury po-
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wszechnej" i pospieszy podzieli si t radosn dla siebie

nowin z przyjacielem, któremu myl dziea nie bya przecie

obc. Zanim przeto móg Siemieski otrzyma list podany

powyej, doszo do rk Gaszyskiego pismo Siemieskiego,

na które da mu odpowied bardzo rych, bo w dniu 23.

maja.

Lisi 15.

Heidelberg, 23. maja 1855 r.
136

).

Kochany mój — Jestem jeszcze tu — rozmaite okoliczno-

ci opóniy mój wyjazd do Badenu, skd wczoraj nadesano

mi Twój list z 15-go t. m. — zdaje si jednak, e przed 1-szym

czerwca wyrusz std do Badenu. — Ale ta zwoka opóni

take moj podró do Wildbadu— prawda, e i czas zimny,

jaki mamy, niedobry na kpiele, wic chyba w kocu czerwca

na kuracy udam si.

Bardzo wdziczny ci jestem za obietnic przysania mi

I-go tomu Historyi literatury — niezadugo, bo moe za 10

lub 15 dni bdzie okazya najdoskonalsza. Pani Zygmuntowa

Krasiska jest w tej chwili w Warszawie i std wyjedzie nie-

zadugo, a w przejedzie wstpi na dzie lub dwa do Krze-

szowic. — Moesz wic tomik zoy Pani Arturowej lub

Katarzynie Potockiej z prob o dorczenie go mnie przez

Pani Zygmuntowa. — Jeli znajdziesz Numer Czasu, gdzie

twoja recenzya o moich Listach z podróy do Woch, to

przycz go take 137
). Zygmunt mocno chory od dwuch lat

i ma takie rozdranienie nerwów, e nie tylko sam nic nie

czyta, ale nawet sucha dugo czytania nie moe 138
). O twoim

przeto dziele wie tylko z mego opowiadania i bardzo mu

byo mio dowiedzie si, e literatura nasza zbogacia si

w poczciwym duchu napisanym dzieem.

Ary Schoeffer zrobi kilka lat temu przepyszny portret

Zygmunta i podug niego zrobiono w Paryu sztych 139
).

W tej chwili nie mamy tu egzemplarzy, ale sprowadzim. Ja

mam tylko jeden i ten ci ofiaruj i przysze ci przez pana
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Romana Zauskiego, który wyjedzie std za 15 lub 20 dni,

a moe póniej — lecz on jedzie naprzód na Poznaskie

i w Krakowie bdzie dopiero w jesieni. Jeliby si trafia

okazya prdsza i plus directe, to ci przysz ni — W kadym
razie moesz liczy na pewno, e bdziesz mia w tym roku

t bardzo pikn grawiur.

Mohorta mam, równie jak i najnowszy poemat p. t.:

Sejmik Generaa, Pamitniki Winnickiego, t. III.
u0

) — prawda,

e Mohort ma przeliczne miejsca, ale brak mu ruchu —
troch motonny, wina to formy — bo opowiadanie, wprowa-

dzone, jako epizod, podoba si — ale cay dugi poemat

w opowiadaniu zawsze jest nucy. Szczególniej te wady

widz w Senatorskiej Zgodzie i Sejmiku. Sanocka Ziemia

jak w Kaczkowskim zanadto dugo rozprawia, prawda, e
w przelicznym jzyku — posta Mohorta narysowana po

mistrzowsku i ruszaaby si z wikszym yciem w ramach, gdyby

autor zapomnia o sobie i o opowiadaczu, a Mohorta puci
na wolne nogi, jak Mickiewicz ksidza Robaka.

Czytaem prospekt Wolfa na Skarbczyk poezyi pol-

skiej — widz, e bdzie tomik twoich poezyi — a w XII.

tomie, w chórze bardzo dystyngowanym, bo tam jest i Ody-

j
nie i Sowacki i Lenartowicz (bardzo miy i serdeczny piewca !)

i maj by i moje poezye. Bardzo mnie to smuci, bo zapewnie

wzi moje Juvenilia drukowane po pismach warszawskich

przed 1830 r.
U1

). — Moe by, e nim zacznie drukowa ów
XII. Skarbczyku, wyjd moje Poezye w Paryu i gdyby bya

sposobno przesa mu egzemplarz, mógby tam wybra ze

i 30 lub 40 kawaków, któreby przeszy przez cenzur. — Jeli

i
masz z nim stosunki, staraj go si o tym uwiadomi — bo

nieradbym stawa przed publicznoci z fataaszkami modo-

: ci. — Wójcicki w Historyi literatury mówi o moim Romansie

historycznym: Dwaj Sreniazoici, wydanym w 1830. r. i bardzo

i

suszn robi uwag, e niema tam kolorytu historycznego

i z czasów okietkowych — powinien by przecie doda, e
90Wród romantyków. ~
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autor mia wówczas 19 lat, gdy pisa, wic zna bardzo pytko

i history i serca ludzkie U2
). Otó lkam si równego za-

rzutu, jeli Wolf wydrukuje moje Juvenilia. ycz ci powo-

dzenia przy pisaniu Grobów witych liZ
) — Ju brak papieru,

wic kocz, ciskajc ci najserdeczniej, kochany mój Lu-

cyanie. Twój Konstanty.

Jeliby mia co do pisania do mnie, adresuj do Bad.

W cisym zwizku treciowym z listem powyszym po-

zostaje list 16-ty z rzdu, pisany prawie w 6 miesicy pó-

niej, lecz chronologicznie zwizany z nim bezporednio.

List 16.

Baden, 16. padziernika 1855 r.

Kochany mój Lucyanie. Znów 3 czy 4 miesice upy-

no, jak si korespondencya nasza przerwaa. Ja wybieraem

si wówczas do kpieli w Wildbad, a ty miae take do

wód odjeda. Od owego czasu odebraem przywiezione mi

przez pani Katarzyn Potock 1-szy tom twego dziea o li-

teraturze, za który ponawiam ci dziki. Ja za par miesicy

temu, podug twego yczenia posaem ci poczt w paczce

portret rytowany Zygmunta, który musiae odebra —
a w tych dniach przez odjedajc std pani Arturow
Potock wyprawiem ci ma broszurk, zawierajc may
poemat mój p. t. „Sielanka modoci". Jest to osobne odbi-

cie w 50-ciu egzemplarzach pierwszego arkusza tomu moich

poezyi, których druk w Paryu ówim krokiem idzie, ale

ju dochodzi do koca i dzi wanie odebraem korekt,

11-go arkusza, z czego widz, e najdalej za miesic toir

bdzie ukoczony i e za zdarzon okazy bd ci go móg.

posa na pocztku tej zimy 114
).

Ow Sielank modoci posaem by 5 miesicy temi

Komianowi w rkopimie do Pokosia poznaskiego. Dotc
Pokosie nie wyszo, ale wyj moe niezadugo — wic pro
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sz ci, aby w Czasie nie umieszcza adnego wyjtku

z owej „Sielanki", a dopiero chyba wtenczas, gdy cay tom

drukowany moich poezyi odbierzesz 145
).

Co z sob na t zim zrobi, nie wiem, bo na cudzym

wózku jedc, decydowa nie mog 146
). Jest zamiar jecha-

nia na zim do Woch do Rzymu, ale dotd nic pewnego

;

a zima tu za pasem. Jeli bd marudzi i na tem stanie,

aby trzeci zim siedzie w Niemczech, to ja zdezerteruj

od Zygmunta na 3 lub 4 miesice i pojad przez Pary do

Prowacyi ogrza si pod socem — bo zdrowie moje bardzo

liche i tylko fantazya i dobry humor trzymaj mnie na no-

gach. Zreszt niebezpieczestwa wielkiego niema — bo go-

spodarz odek w dobrym stanie — jest sen i apetyt — ale

przy tem siy w nogach zwtlone i gdy pochodz pó go-

dziny, musz wypoczywa. W kadym przypadku nie rusz

std przed 10-tym lub 15-m Novembra — pisz wic do mnie,

adresujc a Bad-Baden nr. 13 (Grand Duche de Bade) i do-

nie mi o twojem zdrowiu i pracach literackich. Ja znów po

kwietniowej wenie zapadem w nieczynno — czytam tylko

i spaceruj ile mog. ciskam ci najserdeczniej kochany

mój Lucyanie i Bogu ci polecam w opiek. Twój przyjaciel

Konstanty Gaszyski.

Zamierzona podró z Krasiskim do Rzymu nie dosza

do skutku; owszem Krasiski pozosta w Baden nie tylko

przez zim, lecz prawie przez cay rok nastpny a do po-

owy listopada 1856. r. ; Gaszyski przeto wyjecha do swej

ukochanej Prowancyi. Przed wyjazdem jednak z Badenu

nadszed list od Siemieskiego, a w nim proba o wspópra-

cownictwo w miesiczniku, który od stycznia r. 1856. mia
si okazywa w Krakowie pod jego redakcy. By to: Do-

datek miesiczny do „Czasu". Tej te kwesty i dotyczy ostatni

list Gaszyskiego z Badenu, pisany bezporednio przed wy-

jazdem do Aix.

20*
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List 17.

Baden 10. listopada 1855 r.

Kochany mój. Po dugich zwokach i zmienianiu za-

miarów wyjedam nareszcie std za cztery dni — w Pa-

ryu zabawie, tydzie z okadem, a w kocu tego mie-

sica stan w Prowancyi. Pisz wic do mnie pod adresem:

a Aix (Bouches du Rhóne) sur le Cours nr. 63 (France) —
ale nota bene pisz koniecznie na pocztku lub najdalej w ro-

dku grudnia, bo bardzo jest podobnem do prawdy, e w sty-

czniu pojad do Rzymu.

Co do mojej kollaboracyi w projektowanym miesi-

czniku zobowiza si nie mog, bo jestem chory i leniwy —
a wic wena nie czsto mnie nawiedza. Przyrzekam ci je-

dnak, e skoro mnie nawiedzi, poszl ci zaraz nowonaro-

dzone dzieci. Jeli drug cz zimy i wiosn przepdz

w Rzymie (co jest prawie zupenie pewnem) to wypracuj

par archeologicznych artykuów dla waszego miesicznika,

a i moe i jaki poetyczny kwiatek zrodzi si na gruzach

Romy.

Tom moich poezyi jest ju u broszera i przybywszy

dó Parya tak urzdz, by koniecznie wynale okazy, która

dla ciebie ksik powiezie. Na przysze lato, da Bóg do-

czeka, gdy wróc znów w te strony, do Badenu lub Hei-

delbergu, mam nadziej, e odbior drugi tom twojej lite-

ratury— krytykami dziennikarskiemi si nie zraaj, bo 1) jeszcze

si ten nie urodzi, któryby wszystkim dogodzi, 2) kady
autor jest to eglarz kierujcy swoj ódk, a krytyk siedzi na

nadbrzenej skale przygldajc si przez perspektyw z da-

leka i mruczy sobie pod nosem: „Czemu on nie pynie ku

wschodowi, a nie ku poudniu"... a nie wie, jakie tam na

gbinie wiatry i jaki zamiar eglarza — 3) dziennik ma 24

godzin ycia, a dobra ksika jak twoja pozostanie na zawsze

!

Margier dotd nie wpad mi w rce, ale czytaem

w Narbucie legend o nim, wiele w niej dramatycznoci,
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a Syrokomla niepospolity wadacz jzykowy — wic: poemat

musi by pikny 147
).

Zdrowie moje niezupenie ze — mam nadziej nawet,

e ta podró oywi mnie i si moe doda.

ciskam ci najserdeczniej mój kochany Lucyanie i wy-

czekiwa bd w Aix wiadomoci od ciebie.

Prawdziwy przyjaciel

Konstanty Qaszyski.

List 18.

Aix, 18. grudnia 1855 r.

Kochany mój Lucyanie. Oto 20 dni ju, jak uniknwszy

trzeciej niemieckiej zimy, wygrzewam si tu pod prowanc-

kiem socem. Dobrze mi tu i przyjemnie, bom tu spdzi
14 najpikniejszych lat modoci — i wszyscy moi dawni

przyjaciele i znajomi przyjli mnie z otwartemi rkoma i ch-
tnem sercem.

Przez kilka dni mielimy mróz a 3 stopni dochodzcy,

ale dzi ju 8 stopni ciepa w cieniu, a okoo poudnia soce
bdzie tak gorce, e spacerujc trzeba bdzie go unika.

W takim klimacie y dla inwalidów, jak ja ! W czasie swego

dwutygodniowego pobytu w Paryu wziem konsultacy

u najlepszego doktora P. Momel i teraz tu w Aix odbywam
kuracy podug jego zalece. Stawiaj mi na koci pacierzo-

wej des vesicatoirs volants i pij po dwie yki stoowe na

dzie 1'hirile de foie de monie — przykre lekarstwo jedno

i drugie, ale có robi, kiedy maj mi wróci siy. Dotych-

czas wielkiego polepszenia nie widz, ale nie trac nadziei.

W Paryu jednego dnia, w pewnej kawiarni na ulicy

St. Honore, do której uczszczaj Polacy, czekaa mnie

mia niespodzianka : mówiono mi, e tam jest Kuryerek War-

szawski i Czas. Zachodz wic z rana na kaw, szukam

Czasu i có w nim znajduj ? Oto twój artyku o mojej Sie-

lance !
U8

). Bardzom by rad z niego i przesyam ci dziki za
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twoj pami. Sielanka dotd podobaa si wielu osobom

i zewszd dochodz mnie komplementa. Szczera prawda

prdzej trafia do ludzkiego serca, ni wszelkie marzenia fan-

tazyi 14e
)

!

Istotnie, sam to czuj, e to najmodsze dziecko moje

udao si ! W Paryu wrczyem egzemplarz moich poezyj

dla ciebie dwom braciom Krakowianom, pp. Wyk, którzy

obowizali si dorczy ci — zapewnie ju odebra lub

wkrótce odbierzesz. A jeli znów co napiszesz w fejletonie,

to zachowaj dla mnie do przesyki na póniej.

Projekta moje zmienione, ju nie jad do Woch, ale

tu zim ca przepdz — pisz mi wic adresujc a Aix (Bou-

ches du Rhóne) Cours 63 (France).

ciskam ci najserdeczniej kochany mój Lucyanie.

Prawdziwy twój przyjaciel

Konstanty Qaszyski.

I znowu nastpio w korespondencyi zaniedbanie, bo

pismo nastpne mamy dopiero z miesica maja r. 1856, a zo-

staje ono w zwizku treciowym z listem 17-tym i ze spraw
wspópracownictwa Gaszyskiego w Dodatku do „Czasu".

List 19.

£8ad-Baden. (Qrand Zbuche de Bade), maison £Blum,

28. maja 1856 r.

Kochany Lucyanie. Przybyem tutaj ju dwa tygodnie

temu po spdzeniu blizko 6 miesicy w Prowancyi i zaba-

wieniu w przejedzie 12 dni w Paryu. List twój w Aix ode-

braem i dzi dopiero odpisuj, bo przy mudnej kuracyi

zimowej zleniwiaem nieco. Zdrowie moje polepszyo si co-

kolwiek, ale nie tgie, nogi zawsze sabe, chwiej si pod

znuonem ciaem. Przy takiem wic usposobieniu duch nie

skory do pracy i porodu! Mimo wic najlepszej chci,

trudno mi bdzie wzi si do pióra dla przesania ci ja-
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kiego artykuu do dodatkowego Czasu. Jednak nie odma-

wiam zupenie, i jeli przyjdzie wena, to bd si stara co
napisa.

Spodziewaem si, przybywszy tu, zasta Czas z sze-

ciu miesicy (bo Zygmunt cigle jest waszym abonowanym),

ale na nieszczcie dano cay zbiór komu, zostawiono mi

tylko jeden numer, ten w którym by twój przyjacielski arty-

ku o „Sielance". A byem ciekawy wiedzie, co napisa

o moim nowym tomie poezyi. Mówiono mi take, e by
w Czasie mój artyku o Malczewskim i ten numer radbym

mie 1B0
). Nie mog zrozumie, jakim sposobem to pismo do-

stao si do was, bo byem je posa zeszego lata Komia-
nowi do poznaskiego Pokosia. Czy owo ^Pokosie na rok

1855 wyszo z druku ? i czycie przedrukowali z ksiki ?

Czy te jak inn drog dosta si do was ten artyku?

Bardzom tego ciekawy. Donie mi o tern, a jeli moesz
odnale numer dziennika, to wytnij z niego ów artyku

i przyszlij mi w kopercie, a bd ci za to wdziczny.

Par dni temu, pani Katarzyna Potocka przybya tu

z mem i wrczya mi portrety. Dziki ci za dobre chci,

ale sztycharzowi dzikowa nie mog, bo najmniejszego po-

dobiestwa niema i lepiejby zrobi, aby wicej nie odbija

egzemplarzy, bo portret niepodobny jest mniej, jak niczem.

Dodatki do Czasu czytam z radoci — jest to po-

rzdny i interesujcy miesicznik. Zaczem od poezyi —
twoje tumaczenie „Odyssei" bardzo mio si czyta, bo jest

koloryt i ton wieej pierwotnej poezyi. Jake dziwnie przy

niej wyglda pretensyonalna, napuszona i ciemna gadanina

Norwidowa 151
) ! To jest zapewne poezya przyszych wie-

ków, dlatego te dla nas niezrozumiaa. Przeczytaem take
z przyjemnoci artyku : Chopicki w Hiszpanii — i wszystko

po kolei czyta bd, bo dopiero od 8 dni mam w rku
ksiki 152

). Jeli si nie zdobd na nic oryginalnego, to

chciabym wam wytumaczy z 9(evue de deux mondes prze-
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liczny artyku o Hamlecie Szekspirowym — artyku este-

tyczny, doskonale napisany przez biegego modego pisarza,

p. E. Montaigni. Ale nie wiem, czy umieszczacie tuma-

czenia ?

Bdc w Paryu widziaem w atelier Oleszczyskiego

rozpoczty posg Adama Mickiewicza. Dotd trudno wyda
sd, bo zaledwie zaczty, ulepiony z gliny nagi czowiek,

którego odzieje sukniami i ofaduje paszczem — pomys je-

dnak dobry, e si opiera na ruinie rozpadej na trzy ka-

way. Syszelimy tutaj, e Kronenberg, bankier warszawski,

zakomenderowa w Berlinie posg marmurowy Mickiewicza.

ydzi na mecenasów wychodz ! Wdziczno to moe za

uidealizowanie Jankla w Tadeuszu ! Wielkie nadzieje Warsza-

wianów (w które ja nigdy nie wierzyem) spezy na niczem.

Zamiast spodziewanych ask, Pan zapowiedzia im przy przy-

witaniu : J'ai tout oublie, mais par de reues. Nie mia on

nic do zapomnienia, powinien by raczej zapyta ! Aves vous

oublie ? Smutno i gorzko !

!

ciskam ci najserdeczniej mój drogi Lucyanie, a od-

pisuj mi wkrótce, bo gdy si czas ociepli, to ja znów za

miesic pojad do kpiel do Wildbadu. Moje uszanowanie

onie twojej doczam.
^Konstanty.

List powyszy z Badenu by narazie ostatnim, bo znów

w wymianie listów obu przyjació nastaje dusza przerwa kil-

kunastomiesiczna, bo a do miesica stycznia r. 1858. Przy-

czyn zamilknicia byo — jak zwykle dotd — fatalne zdro-

wie Gaszyskiego, wymagajce ustawicznego leczenia. Za-

ledwie powróci z Aix do Badenu, gdy w lipcu ju jest w k-
pielach w Szwalbach 163

), w sierpniu za znowu w Badenie.

Zim r. 1856/7 spdzi w Aix, potem wypad pobyt z Kra-

siskim w Paryu, powtórna kuracya w Szwalbach, podró
do Frankfurtu i Homburga, a od poowy r. 1857 pobyt

w Drenie pod opiek lekarza Waltera, poczem znowu osiada
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Gaszyski w Badenie, a w listopadzie jest ju z nawrotem

w Prowancyi 154
). Odya nawet w tym czasie wena poetycka

;

w Drenie powstaje wiersz „Gra i karciarze", uznany za naj-

lepszy na konkursie hr. Heliodora Skórzewskiego, nastpnie

za obrazek dramatyczny „Wycigi konne w Warszawie".

Pamitajc o probie wspópracownictwa w Dodatku do

„Czasu" posa Gaszyski ten ostatni utwór Siemieskiemu,

a fakt ten by przyczyn odnowienia przerwanej korespon-

dencyi. Stao si to w styczniu r. 1858, gdy Gaszyski drug
z rzdu zim spdza pod sonecznem niebem Prowancyi.

VI.

W jesieni r. 1857 wczeniej ni zwyczajnie opuci Ga-

szyski Niemcy. „Zygmunt pozostanie w Badenie jeszcze 10

lub 15 dni — pisa stamtd do Stanisawa Komiana 21.

padziernika — a póniej na zimow kwater osidzie w Pa-

ryu. Ja za z Maachowskim wyjedam jutro do Parya.

W Paryu zabawi najwicej tydzie, tylko dla wypoczynku,

a potem pojad do Prowancyi, gdzie ju posiedz do koca
kwietnia. Mam nadziej, e mnie wena nie opuci, i e bd
móg co napisa dla Przegldu. Mam nawet na to myl
gotow. Bdzie to Aneusz Chrzecijaski. Anteusz poga-
ski, syn ziemi, nabiera si, gdy si dotyka ona matki, tak

my teraz chrzecijanie, synowie nieba, jeli chcemy si na-

bra, musimy myl dotyka si nieba i t. d. Zdaje si, e
z tej myli utworzy si pikny kawaek poezyi i stosownym

bdzie do tonu 3?rzeglqdu" 16B
).

Wena jednak wraz z zdrowiem nie dopisaa i utwór

pozosta w sferze zamyla.
Tymczasem 11. listopada by ju Gaszyski w Aix i na-

tychmiast wysa Siemieskiemu — jak naley sdzi — za

porednictwem znajomych, którzy jechali do Drezna, rkopis

J
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„Wycigów konnych". Niepewny jednak, czy rkopis zosta

dorczony, nie zwraca si osobicie do Siemieskiego, mimo

listu, jaki ode otrzyma w pocztkach grudnia, czekajc

przedewszystkiem wiadomoci od tych, którym rkopis zle-

ci. Dopiero gdy ta nadesza, napisa do Siemieskiego w spra-

wie druku.

Siedm listów z r. 1858 odzwierciedla nam dalszy, przed-

ostatni okres stosunków starych, dozgonnych przyjació. Odno-

simy wraenie, jakby wróciy dawne, najlepsze czasy przy-

jani, tak czste bowiem s listy mimo ogromnej odlegoci

miejsc pobytu. Lecz charakter tych listów odmienny. Ba-

wicy we Francyi Gaszyski odcity by od róde wszel-

kich informacyi literackich, przeto listy staj si bardziej co-

dzienne, czysto informacyjne, tocz si po linii pracy re-

daktorskiej Siemieskiego i wspópracownictwa Gaszyskiego

w Dodatku do „Czasu". Brak w nich zupeny elementu li-

terackiego, s kontynuacy zwizków yciowych, ilustracy

niewielkich zatrudnie pisarskich Gaszyskiego.

List 20.

Aix (Bouches du Rhóne) 9. stycznia 1858.

Kochany Lucyanie!

List twój z daty 1. grudnia, pisany w chwili wyjazdu

na polowanie, odebraem w pi dni póniej — ale przed

zgoszeniem si na nowo do ciebie chciaem nasamprzód

wiedzie, co si stao z moim manuskryptem, wyprawionym

std do Drezna 11. listopada.

Bracia nasi do ustnej gawdy skorzy, ale do pisania

listów niesychanie leniwi — i dlatego to dopiero wczoraj

dosza mnie wie, e Wycigi konne wrczone ci zo-

stay. Moem wic teraz o tej pracy pogada, to kot ju
nie w worku, ale go widzisz na ywe oczy i moesz s-

dzi, na co si przyda.

Ja radbym by bardzo, aby ten obrazek pokaza si
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wiatu w Dodatku czasowym — tylko moe jest za dugi

na jeden numer ? a jednak rozdziela na dwa nie yczybym
sobie. Dodatek dochodzi w licznych egzemplarzach do

Królestwa— cel mój wic byby dopity, aby ta praca prze-

dara si do Warszawy 1B6
). Dla wymagalnoci cenzury mo-

naby nawet odmieni dwa wiersze nastpne

:

W czci I. scenie I. wiersz 14 zamiast:

„Co do klubów, to warto, by nas wzito w kluby".

Cze II. scena IV. wiersz 36:

„Zamiast paka w cichoci, myl o zabawie".

Monaby zmieni:

„Zabaw tylko yj, myl o zabawie..."

Donie mi wic, prosz ci, jakie jest twoje zdanie

i gdzie i kiedy mylisz drukowa t komedyjk. Jeli bdzie

umieszczona w Dodatku adnych honoraryów od redakcyi

nie dam — za ca zapat, jeli to jest moebnem, rad-

bym, aby mi odtoczono kilkanacie lub kilka egzemplarzy

osobno. Gdy bdzie praca owa wydrukowan, przeszlesz mi

j na rce p. Adamowej P.jotockiej]— ona bdzie miaa oka-

zye do Parya do siostry, a z Parya Pani Kr.jasiska] mi

tutaj do Aix kae przesa.

Donosz mi z Poznaskiego, e na owym kongresie

satyrycznym, mój wiersz p. t. Gra i karciarze otrzyma I. pre-

mium i ma by wydrukowany w Przegldzie. A mnie ciarki

przechodz na myl, ile tam bdów typograficznych pope-

ni — pewno wicej, ni jest talarów w owym sowitym
encouragemen litteraire 157

).

Przegld straszny jest pod tym wzgldem — opuszczaj

sowa, a co gorzej, przekrcaj — w Czasie i w Dodatku

staranna korrekta, jednak polecam twej pieczoowitoci moje

dziecko.

Zima tu w Prowancyi, jak zwykle — przeliczna — na

Trzech Króli upad tu nieg i byo a trzy stopnie mrozu,

ale okoo poudnia, soce stopio nieg i znów pogoda naj-



316 WRÓD ROMANTYKÓW I ROMANTYZMU

pikniejsza. Zdrowie moje dosy dobre — tylko bóle ner-

wowe dokuczaj mi czasami w nogach, ale za to wicej

w nich siy, ni zeszej zimy.

W miesicu maju wyrusz std do Parya, a w czerwcu

bd nad brzegami Renu i zapewne na czas jaki do Dre-

zna na lato pojad do mego doktora Waltera i do kpieli

ywicznych.

Oczekiwa bd z niecierpliwoci listu od Ciebie.

A teraz ciskam ci najserdeczniej twój prawdziwy przy-

jaciel

Konstanty Qaszyski.

Zonie twojej moje uszanowanie i dziki za dobr pa-

mi przesyam.

£ist 21.

Aix (Bouches du Sihone)^ 2. lutego 1858.

Kochany mój Lucyanie!

Z niecierpliwoci wyczekiwaem listu od ciebie i ju-

zem przypuszcza, e postpisz sobie jak Radziwi Panie

Kochanku na list Cetnera ; ale wczoraj wróciwszy do domu,

zastaem na stoliku tak podane pismo, dajce mi wie
o losach mego ostatniego dziecka. Bardzo si ciesz, e ju

w Guttenbergowsk obleczone sukienk i e nie gdzieindziej,

ale w „Dodatku Czasowym" ukae si. Pytasz mnie, mój

kochany, czy pozwolibym na przedstawienie w krakowskim

teatrze ? Z mojej strony adnej przeciw temu nie bdzie

opozycyi — owszem, uradowan bybym. Zostawiam to do

twego sdu i do porady, jak zasigniesz od aktorów, czy

taka krótka komedyjka (która waciwie jest tylko dyalogo-

wan satyr) bez intrygi miosnej nie zrobi fiasco na teatral-

nych deskach? Rób jak chcesz, zdanie twe zgóry potwier-

dzam i powtarzam, e bd rad bardzo, jeli si widowi-

sko uda 168
).

Pytasz, czy chc, aby mi posya Dodatek? Odpo-
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wied atwa : „przesyaj jak najprdzej, jeli u was mona
teraz poczt sous band, jak we Francyi, dziennik i ksiki
ekspedyowa". Jeeli za nie, to wskazan ci ju drog na

rce p. Adamowej P[otockiej] z prob, aby przy okazyi po-

saa siostrze do Parya, a stamtd tu mnie ju odesza. Co
za do kilkunastu egzemplarzy odbitych osobno, to myl,
e najatwiej bdzie wyekspedyowa do Parya drog ksi-

garsk, adresujc do ksigarni polskiej d M-r. Charles Kró-

likowski, 20 3{ue de Seine. Uwiadomi o tem ksigarza,

wic pakiet przyjmie i mnie tu póniej nadeszle, potwier-

dzam take z caego serca myl pana Romana [Zauskiego]

co do przesyki dla generaa Morawskiego, którego kocham

i wysoko szanuj.

O partyach sportowych nic nie wiedziaem, dlatego

wic nie mogem wprowadzi walki midzy anglo- i arabo-

mani, a teraz ju trudno przerabia.

„Przegldu" ju blisko od roku nie widziaem, nie mo-

gem wic czyta krytyki, ale domylam si atwo, e Jan

K[omian], zacity sekciarz ze szkoy Universa, pod ciasnym

ktem wszystko widzi i powtarza : „Kto cakiem nie z nami,

ten przeciw nam" 159
).

Ja tu w Aix posiedz a do maja, w pierwszym ty-

godniu owego miesica pojad do Parya, a ztamtd na lato

do Niemiec do Badenu lub Drezna.

Wiem mój kochany Lucyanie, e ty nie masz tyle wol-

nego czasu, co ja, zajty i domem twym i dziennikiem; ale

jednak prosz ci, aby mi doniós na co wyjdzie ów pro-

jekt teatralnej reprezentacyi, a jeli mona poczt sous band,

to mi przysyaj zaraz 1 egzemplarz moich „Wycigów". Przed

kocem tego miesica poszl ci znów co do „Dodatku".

Odbieram tu w Aix „Czas" z drugiej rki, to jest nadsy-

aj mi go raz w tydzie z Parya, ale czsto numerów
brak.
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ciskam ci najserdeczniej kochany Lucyanie twój pra-

wdziwy przyjaciel

^Konstanty Gaszyski.

Przypomnij mnie dobrej pamici caego domu Krze-

szowickiego [Potockich] i pana Romana Z. [auskiego].

List 22.

63. Cours. Aix (Bouches du 3{hóne) 4. marca 1858 r.

Kochany mój Lucyanie. Ju przeszo dwa tygodnie,

jak odebraem Dodatek Czasowy ze stycznia. Gratias ago

podwójnie: 1) za przesyk i 2) za doskona korrekt Wy-
cigów.

Chciaem w zeszym miesicu napisa co dla Czasu

(majc ju w myli od dawna kilka motywów gotowych do

poezyi), alem nie móg dwóch wierszy sklei. U mnie wena

kapryna ;
panna Muza jako stara kokietka niezawsze w do-

brym humorze i gdy si uprze, to adne nadskakiwania nie

zmikcz dobrodziki 1 Ju i Krasicki pisa o owych darem-

nych wysileniach, e s dni, w których krzycz jak czajka,

nie przyjdzie bajka.

eby jednek dotrzyma sowa, posyam ci jedyny

kawaek niedrukowany, który posiadam. Jeli si przyda

do Dodatku, to trzeba mu doczy par sów przedmowy,

a raczej kilka linii przypisku.

Wiesz, e przez kilka pierwszych lat mego pobytu we

Francyi pisaem cigle po francusku, byem nawet przez

lat 3 gównym redaktorem tutejszego dziennika 160
) — pisa-

em wic duo proz, a czsto i wierszem. Otó zeszej je-

sieni, siedzc w Drenie, przysza mi myl tumaczenia moich

ówczesnych poezyi francuskich na polskie. Zamiar spez na

niczem, bo tylko jedn pie wytumaczyem, t, któr tu

zaczam. Moe kiedy wytumacz i inne. Doczam i ory-

gina, aby (jeli sdzisz za potrzebne) doczy obok tuma-

czenia. A krótki przypisek zredaguj sam 161
).

/
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Za kilka dni odbior zapewne Dodatek lutowy i z góry

za dzikuj. Musicie mie z kilkudziesiciu prenumeratorów

w Królestwie Polskiem, wic i moje Wycigi doszy do War-

szawy (cho zapewne cenzura zasmarowaa z kilkanacie

wierszy). Jeliby jaki dziennik warszawski co wspomnia

o mojej pracy, bd askaw wypisz mi owe sowa i przyszlij

w licie.

Jak ci ju wspomniaem poprzednio, nie rusz si z Aix

przed 15-tym maja — w Paryu posiedz z miesic — a po-

tem gdzie nad Ren pewnie do Badenu. Tu, w Prowancyi,

ju wiosna, wczoraj jaskóki widziaem, a drzewa ju za-

czynaj przygotowywa pki liciane. Zdrowie moje do-

sy dobre, ale w tych czasach wycierpiaem duo na bole

w nogach.

Oczekujc wiadomoci od ciebie, ciskam ci najser-

deczniej.

Twój prawdziwy przyjaciel

Konstanty Gaszyski.

Zonie twojej moje najgbsze uszanowanie doczam.
P. S. A czy przesae egzemplarze osobno odbite

z „Wycigów" do Parya, do ksigarni polskiej ? Królikow-

ski ju uwiadomion przezemnie, aby pakiet odebra.

List 23.

Aix, 12. Maja 1858.

Kochany Lucyanie! Odbieraem jak najregularniej Do-

datki i dziki ci za nie raz jeszcze skadam. Ju nastpnych

nie przysyaj, bo ja od dzi za tydzie bd w Paryu i tam

znajd Czas i 3)odatek u Zyg. Kr.[asiskiego].

W Paryu zabawi najmniej miesic, a moe i 6 ty-

godni, a potem wyrusz nad Ren do kpieli. Mam zamiar

posa do 2)odatku jaki duy artyku proz, co ze wspom-
nie mojej podróy po Korsyce w 1853 r. — ale na to

trzeba kilka dni swobodnej myli i spokoju, które moe a-
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twiej si znajd ród paryzkiego haasu, ni w mojej ciszy

prowanckiej.

Dziesi dni temu miaem tu w gocinie wracajcego
z Rzymu modego Kraszewskiego. Chopiec inteligentny do-

sy i na sercu mu nie zbywa.

W Gazecie literackiej ostatniego 3)odatku widz, e
w kwietniowym zeszycie Biblioteki warszawskiej jest mowa
i o waszym styczniowym ^Dodatku. Jeli wspomniano par
sów o Wycigach, to mi je wypisz i przeszlij do Parya —
ale e nie wiem jeszcze gdzie bd mieszka, na „poste re-

stante" gównej poczty ogromnie daleko od Quartier de la

Madelaine, gdzie ja zwykle si lokuj, wic prosz ci, aby
na pocztku listu napisa: „dla Konstantego", a na kopercie

pooy nastpujcy napis: a Mr. Napoleon empicki, 19

Rue Neuve de Capucines — Paris. empicki codzie mnie

widuje w Paryu, wic list mnie odniesie.

Poemat Antoniewicza, rymowana lichotka. Nie jestem

zupenie twego zdania, aby poezya nawet czysto religijna

obej si moga bez sztuki. Najpikniejsza kompozycya

malarska, jeli nieugrupowana umiejtnie i nie ucieniowana

artystycznie, nie bdzie znakomitoci, choby w niej nie

brako gbokiego uczucia. Wszake poezya liczy si do sztuk

piknych i bez sztuki obej si nie moe. Scena w kata-

kombach jest naladowaniem z Irydiona, szczególniej w tem,

co mówi Deodatus i co odpowiada Biskup. Co jednak nie

przeszkadza, aby Felicyta nie bya znakomitym utworem. Ju
lat temu kilka czytaem ca 162

).

W Paryu mam zamiar wydrukowa pod tytuem : „Dwa

obrazki z szlacheckiego ycia", moj satyr pod tyt.: „Gra

i karciarze" (blisko 300 wierszy) i „Wycigi konne" pomno-

one nowymi dodatkami i poprawkami, a za dewiz poo
na ksieczce pro publico bono.

ciskam ci jak najserdeczniej i wyczekiwa bd wie-

ci od ciebie. Twój przyjaciel 3C. Q.
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List 24.

Pary, 13. lipca 1858.

Kochany mój Lucyanie. Na ostatnie dwa moje listy

nie odpowiedziae — poprawie si t ra.
Ju blisko dwa miesice siedz w Paryu, odbywajc

mudn kuracy; prcikami elaznymi, rozpalonymi do czer-

wonoci, przypiekaj mi skór wzdu koci pacierzowej —
operacya odbywa si co pi dni i nie jest zbyt bolesn —
a siy w nogach widocznie mi przybyy.

W kocu tego tygodnia jad do Trouville bra kpiele

morskie i zabawi tam do koca sierpnia. Ju tego roku za-

pewne nie pojad do Niemiec, ale po kpielach morskich

wróc do mego nowego doktora do Parya znów na jaki

miesic, a potem do Aix na zim. Znam dwóch ludzi maj-
cych t sam co ja chorob, których Guerin, jeli nie zu-

penie wyleczy, to doskonale podreperowa — mam wic
nadziej, e i ja znajd polepszenie w mej saboci 163

). Ta
kuracya w tern tylko nudna, e trwa musi 8 lub 10 mie-

sicy. Numer Dodatku Czasowego z maja odesano mi tu

w zeszym miesicu. Szkoda, e przy mojej „Pieni z ksigi

modoci" (kiedy nie mona byo umieci oryginau) nie do-

dae przynajmniej w dopisku, e to tumaczenie z francu-

skiego.

Wczoraj oddaem komu (który w pierwszych dniach

sierpnia bdzie w Krakowie) rkopism zoony z 24 stronic

in 4-o mego drobnego pisma. Jestto artyku proz przezna-

czony do Dodatku pod tytuem : „Dwa wspomnienia z mojej

podróy po Korsyce" 164
).

Pisaem go tu spiesznie, majc wyjeda do morza —
wic mu brak zapewne tej ostatecznej ogady, któr ja na-

daj innym pracom, przepisujc je po raz drugi — ale bra-

ko mi na odwadze i na czasie — upowaniam ci wic

i prosz, aby niektóre wyraenia lub sowa przemieni, jeli

ci uderz niestosownoci.

Wród romantyków. **
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Artyku ten bdzie z mojej strony zapat za prenu-

merat Dodatku, który (prosz ci) przysyaj mi wci adre-

sujc : a Aix (Bouches du Sthóne) sur le cours 63. Ju napi-

saem do Aix, aby je mój gospodarz odbiera i chowa a
do mego tam powrotu.

Dzi rano zrobiem korekt 4-go i ostatniego arkusza

„Pro publico bono", nowe poezye K. G. ; za par dni wyj-

dzie z druku. Jest tam : 1) „Gra i karciarze" satyra. 2) Wy-
cigi konne" poprawione i pomnoone ; 3) „Papuga i wró-

bel" bajka, (satyra na Polaków, którzy midzy sob po fran-

cusku mówi). Razem wszystko do 1200 wierszy dochodzi ut>
).

Prosz ci, odpisz mi adresujc d Trowuille (Departe-

ment du Calvados) Maison Jauvagiere, rue d'Aquesseau

nr. 19.

ciskam ci najserdeczniej mój drogi Lucyanie

prawdziwy przyjaciel

Konstanty Gaszyski.

List 25. 63 Cours

Aix (Bouches du Shóne)

25 padziernika 1858.

Kochany mój Lucyanie.

Po niedugich tegorocznych moich peregrynacyach, od

szeciu ju tygodni wróciem do Aix i rozoyem si na zi-

mowe lee. Kpiele morskie i ogniowa kuracya pomogy mi

nieco i trzymam si niele na nogach, cho po pógodzinnej

przechadzce wypoczywa musz, ale niezawodnie w nogach

wicej ycia i sprystoci.

W Trouville odebraem list twój z uradowaniem —
a przybywszy do Aix zastaem 4 poszyty Dodatku Czaso-

wego, a w jednym z nich mój artyku o Korsyce, doskonale,

bo bez pomyek wydrukowany. Za to wszystko dziki ci

skadam i prosz o dalsze nadsyki Dodatku — bo tego roku

nie odbierajc tutaj Czasu znajduj w Dodatku doskonay
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obraz caego ruchu literackiego w Polsce — a to mnie bar-

dzo interesuje 168
).

Musiae odebra przesane ci przez okazy, par mie-

sicy temu, moj ksieczk „2Vo publico bono" i poemat
znakomity bezimiennego autora p. t. : „Ostatni" 167

).

W czasie mego pobytu w Paryu poznaem si z Kra-

szewskim; miy bardzo czowiek i peen zapau i dobrych

chci do wszystkiego, co nasze. Da mi swoje „Hymny bo-

leci"; nie wiem, czy takie same twoje zdanie, ale co do

mnie, to sdz, e Kraszewski powinien poprzesta na pro-

zie, któr tak piknie pisze 168
). Wiersz jego co do formy

i toku ma jak cech ujemn. Ten wiersz nie stoi na no-

gach, chwieje si i potyka, a raczej utyka — (ma. si rozu-

mie, e tu mówi li o formie, a nie o treci i uczuciu).

Jest w nim co jak w locie ptaka wodnego, co po nie swoim

ywiole szybujc, brak mu lekkoci w skrzydle i nieraz nie-

foremnym zygzakiem utyka. Tak samo Chateaubriand, poeta

w prozie, pisa bardzo mierne wiersze.

Bd si stara przed kocem roku posa ci jaki arty-

ku do Dodatku — byle tylko wena mi przysza — a moja

wena to jest une source intermittante, co nie pynie cigle

i czasem zatrzyma si na cay rok.

Teraz duo czytam, ale pisa mi ani sposób — za-

czynaem par razy, ale idzie jak z kamienia. Trzeba wic
czeka.

Prosz ci przypomnij mnie dobrej pamici caej ro-

dziny pastwa Potockich, doktorowi Radziwoskiemu i panu

Romanowi Zauskiemu, a jak znajdziesz woln chwil, to na-

pisz par sów do mnie.

ciskam ci najserdeczniej mój kochany Lucyanie

Twój prawdziwy przyjaciel

Konstanty Gaszyski.

Mówiono mi, e w Kalendarzu krakowskim s dwa

21*
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artykuy moje? Có to za artykuy? powiedz. Zapewne prze-

druk z Czasu

?

List 26.

Aix, 15. Novembra 1858.

Kochany mój Lucyanie.

Wczoraj z rana odebrana z poczty „Mimoza" rozrado-

waa mi serce. Czytajc, byem szczliwy jak astronom, gdy

mu nagle na szkle teleskopu pojawi si nowa a promienna

gwiazdka. Przybya siostrzyczka „Beppowi" Bajrona, „Nau-

mie i Roili" Musseta, „Beniowskiemu" Sowackiego 169
).

„Mimoza" ma nawet co wicej ni owe pokrewne

poemata, bo oprócz dowcipu i ironicznego humoru, ser-

cowa struna po niej ttni i drobna za wysuwa si czasem

z pod komicznej maski ; tonem podobna raczej do niektó-

rych utworów Heinego.

Oto moje wraenia co do treci. Co za do formy:

napisae „Mimoz" z rzutkoci prawdzie modziecz; wier-

sze tocz si jak rcze koa taneczników po woskowanej po-

sadzce salonu. Ani jeden tancerz si nie polizn, ni utkn
zawadzony o obrcze rymowych krynolin. Brawo! Mój drogi

!

takie wiersze mio mi czyta, bo jestem mionikiem formy

i lubi, eby pikna duszyczka w piknem ciaku mieszkaa.

Zwykle 12-go kadego miesica dochodzi mnie tu Do-

datek Czasowy — dzi ju 15-ty, a poszyt jeszcze nie nad-

szed. Moe byo jakie opónienie w druku, lub numer prze-

pad gdzie w drodze, albo te moe dzi wieczorem lub ju-

tro odbior.

Mam plan gotowy do obrazu obyczajowego, który bd
si stara napisa w tych czasach dla Dodatku. Gówn w nim

rol bdzie gra szlachcic mazowiecki w Paryu — kilka

wzorków wzitych z natury posuy mi za to.

Zdrowie moje jak zawsze mierne; cho to niby
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szeczk lepiej ni w roku zeszym — chwaa Bogu, e w ciele

inwalidy duch jeszcze nie chromy.

Zima tu objawia si obcesowo; mielimy a 3 stopnie

mrozu przez dni kilka. Od tygodnia znów czas jak zwykle

przyjemny a soneczny — wczoraj w cieniu byo 15 stopni

ciepa.

Bywaj mi zdrów mój kochany Lucyanie i daj wie
o sobie.

ciskam ci najserdeczniej

Twój prawdziwy przyjaciel

Konstanty Gaszyski.

List powyszy zamyka korespondency r. 1858-go.

Pobyt w Aix trwa obecnie wzgldnie dugo, bo do kwie-

tnia roku przyszego. I w chwili, kiedy Krasiski przebywajcy

prawie od koca r. 1857-go w Paryu powoli zamiera, gdy

mier zawisa ju z nieubagan koniecznoci nad tylolet-

nim przyjacielem Gaszyskiego— on sam niemniej schorzay,

szuka ratunku w sonecznym klimacie Prowancyi, nie mogc
zamkn oczu na sen wieczny temu, z którym losy zwizay
jego ycie, a którego sawa opromienia jego nazwisko i prze-

kazaa je pamici jako „przyjaciela Zygmunta". Tu w Aix

pod koniec lutego r. 1859 dosza Gaszyskiego wie o jego

mierci.

VII.

Chocia spodziewana i zapowiadajca si ze wzgldu
na coraz gorszy stan zdrowia w latach ostatnich, uderzya

mier Krasiskiego we wszystkich jego najbliszych jak

grom. Opaka j Norwid, uwietni piórem Klaczko, z chrze-

cijask pokor wspomnia o niej Zaleski, lecz najgbiej

musiaa wstrzsn tym, który z nich wszystkich zna zmar-
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ego najlepiej, przez wiele lat ycia by jego nieodstpnym

prawie towarzyszem, a swego nazwiska uycza „bezimien-

noci" jego utworów. Pod wraeniem wieego jeszcze ciosu

donosi Gaszyski Siemieskiemu o tym fakcie w licie, który

nie by przeznaczony dla wiata, lecz dosta si do wiado-

moci ogóu. Niema go wród autografów nam dostpnych,

bo wyjtek z niego z charakterystyk zmarego umieci Sie-

mieski w „portrecie literackim" Zygmunta, ogoszonym nie-

dugo po jego mierci w „Czasie", nastpnie za przedru-

kowanym w zbiorowej edycyi „Portretów" 17
°).

„Nie majc szczcia zna osobicie autora „Niebo-

skiej" — pisze Siemieski — powtórz, co mi o nim wspólny

nasz przyjaciel pisze. Wyrazy te rzucone w licie nie prze-

znaczonym do publikacyi, nie mog sobie roci prawa do

skoczonego wizerunku, a tern mniej do obrazu ycia poety —
jestto raczej dorane wspomnienie, skrelone pod wraeniem

wieej wieci o mierci przyjaciela.

„Tylko poród nas moga si pojawi podobna anor-

malna pozycya — pisa Gaszyski w swym licie — aby wielki

poeta i cnotliwy obywatel wypiera si przez cae ycie swo-

jej chway literackiej i kry si z zacnemi uczynkami, jak

inni kryj si z podoci i wystpkiem, a wszystkie usio-

wania wyta na to, aby marne zaszczyty i byskotki, za

któremi próno tak goni, omijay jego osob... Bóg zla na

niego wielkie dary; da mu mio i szacunek ziomków, wiel-

kie serce i umys jenialny i on pikn, cnotliw i najza-

cniejsz z niewiast — mie i dorodne dzieci — licznych

i wiernych przyjació — nakoniec znaczny majtek. Brako

mu tylko zdrowia i tego — czego niedostawao Alfowi...

„Szczcia nigdzie nie znalaz, bo go nie byo w ojczynie".

Banalnych i pstrych rozmów nie lubi, i dlatego stroni od

modnych salonów... Najmilsz mu bya wieczorna pogadanka

z kilkoma przyjaciómi, rozmowa gorca, powana, szczegól-

niej z historyi i filozofii w pytaniach najywotniejszych. —
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O jake wietniaa wówczas jego wymowa! Jakie zdrowe

i wielkie myli wybyskiway z tych improwizacyi 1 Nieraz

suchajc go z uwielbieniem, mylaem sobie : gdyby tenm
by Anglikiem lub Francuzem i mia przystp do publicznej

mównicy, stanby niezawodnie na równi z Pittem i Burkiem,

z Guizotem i Thiersem, stanby na równi rozumem i mow—
a sercem niezawodnie by ich przewyszy. Bogobojny, wy-

lany dla rodziny i przyjació — dobroczynny, prawie do roz-

rzutnoci... Mona zastosowa do niego wasny jego wiersz,

w którym scharakteryzowa zasugi dawnego rycerstwa:

„Ty si pali wci ofiar,

Na otarzu swej ojczyzny"...

Lecz po licie, z którego uomkiem zapoznalimy si

powyej, znowu zapanowao milczenie przeszo szeciomie-

siczne midzy Gaszyskim a Siemieskim. Nie przerywa go

aden z przyjació; nie odzywa si Siemieski nie wiedzc,

gdzie si Gaszyski podziewa, bo czasy byy niespokojne;

„przerwaa si na jaki czas korespondencya, z powodu wy-

buchej wojny we Woszech" — wyjania ten stan rzeczy

Siemieski m); Gaszyski za przechodzi koleje, których ja-

sny obraz poda w licie nastpujcym.

List 27.

Pary, 29. wrzenia 1859 r.

Drogi mój Lucyanie.

Bóg wiadkiem, i mi wstyd, em tak dawno do ciebie

nie pisa — ale przez sze ostatnich miesicy byem w ci-

gych podróach i pracy — a oprócz tego w czasie wojny

nie miaem pisa do Krakowa z nieprzyjacielskiego kraju.

Mimo lichego bardzo zdrowia, yj dotd i energi du-

cha podpieram jak mog chwiejce si ciao.

W miesicu kwietniu wyjechaem z Aix do Parya dla
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przejrzenia i uporzdkowania pozostaych papierów po nie-

odaowanym nieboszczyku. Czerwiec i lipiec przepdziem
w Aix, zajty cig prac — sierpie zeszed mi w Biarritz

w kpielach morskich. Od miesica jestem znów w Paryu
i dopiero w kocu padziernika bd móg wyrwa si z zi-

mna i deszczów tutejszych pod moje prowanckie soce.
Zajty tu jestem drukiem dwóch dzie pozostaych.

Pierwsze nosi tytu: Niedokoczony poemat (Urywki
z pomiertnych rkopisów 172

). Jest to pierwsza cz
„Nieboskiej komedyi", ale pod wzgldem artystycznym da-

leko wysza od znanego poematu, bo w dziesi lat póniej

pisana... Mia to by poemat olbrzymich rozmiarów. Na nie-

szczcie nie dokoczy go, ale w tem co pozostao, jest

pewna cao, epizody pene wielkiej i gbokiej poezyi. B-
dzie najmniej 8 arkuszy druku. Drugie dzieko p. t. : Wy-
jtki z listów Zygmunta Krasiski ego m). Miaem
ogromn prac dla przygotowania do druku tej publikacyi.

Musiaem przeczyta przeszo tysic listów nieboszczyka i wy-

pisa z nich tylko takie wyjtki, które mog interesowa

ogó czytelników. Usun trzeba byo wszelkie aluzye poli-

tyczne dlatego, aby ksika moga przej przez wszystkie

cenzury. Tom obejmie najmniej 300 stronic druku, a póniej

wyda si tom Il-gi, a moe i IH-ci. S tam nieocenione skarby

wzniosych i nowych myli — skarby jzyka i stylu. Dzieo

to zrobi w Polsce ogromne wraenie — nic podobnego li-

teratura nasza w tym rodzaju nie miaa. Listy Józefa de

Maistre s daleko nisze od listów Zygmunta, bo pierwszy

posiada tylko rozum i dowcip, a u drugiego serce zewszd
wytryska 174

). Przed kocem tego roku tom dojdzie was do

Krakowa, osdzisz sam czy nieprawd mówi.
Obok tych zatrudnie miaem inn prac. Pisz obszerne

dzieo p. t. : „Zygmunt Krasiski i moje z nim sto-

su n k i". Ju mam ze 30 arkuszy mego drobnego pisma i do-

cignem moj prac do 1849 r. Tej zimy dziesi ostatnich
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lat opisz. Ale to dzieo cho si ukoczy, nie zaraz pójdzie

do druku i dopiero kiedy po mojej mierci, gdy bdzie
mona bez niebezpieczestwa odkry ca prawd

o zmarym, kto zajmie si publikacy. Widzisz wic, em
nie prónowa i masz exkuz za moje tak dugie milczenie.

Prosz ci jednak, aby nic w Czasie nie pisa o tych pu-

blikacyach, prosz ci bardzo 175
).

Gdy wyjd „Listy" bdziesz mia por wzi si do

pióra, a o ich pamitnikach ani sowa nie pinij, bo ja mam
zamiar na przysze lato, jeli da Bóg doczeka, pojecha za

paszportem do Królestwa, dla obaczenia mej matki i brata.

Jeli bdziesz mia czas, to mi odpisz zaraz, adresujc

a Paris me de Miromenil Nr. 41, a jeli zatrudniony lub

zaleniwiay, to w novembrze pisz a. Aix (Bouch. de Rhóne).

Od 4 miesicy nie widziaem ani jednego numeru Czasu,

wic nic nawet indirece nie wiem o tobie 176
).

ciskam ci jak najserdeczniej.

Twój prawdziwy przyjaciej

Konstanty Gaszyski.

Ksiciu Jerzemu [Lubomirskiemu] , Pastwu Potockim

i Zauskiemu przypomnij mnie.

Ale echa pomiertne Krasiskiego rozbrzmiewaj dalej.

List 28.

$ary, 17. Octobra 1859 r.

Drogi mój. Blacha portretu Zygmuntowego od kilku

miesicy w moim jest rku i kazaem odbi 100 egzempl.,

dodawszy podpis, który dawniej nie egzystowa. Ale wida,

e blacha bya zardzewiaa, bo odbicia nie tak pikne jak

dawne. Wanie ksigarz Królikowski jutro czy pojutrze wy-

prawia pak do Czecha 177
), prosiem go wic, by woy

w ni jeden egzemplarz portretu na chiskim papierze i na-

pisa u brzegu : dla Siemieskiego od Gaszyskiego 173
).
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Gdy podobno wyprawia i kilkanacie egzemplarzy na sprze-

da, na zwyczajnym papierze, a na chiskim tylko 10 od-

bito. Kapliskiego nie znam osobicie, ale kazaem mu wr-
czy przysany bilecik.

Wczoraj wanie dano mi do czytania numer Przegldu,

w którym jest artyku Komiana. Prawdziwy feuilleton mie-

szanina grochu z kapust — gadanina anegdotyczna — bez

adnej powagi — mierzca na to, by jak najwicej stronic

zapeni. Komplementa dla wszystkich, a najwicej dla fa-

milii Komianów. ywi moe bd kontenci, ale zmary nie!

Twój artyku by pikny, prawdziwie literacki. Nie mie-

szae do powanego przedmiotu anegdotek o Janie Marcin-

kowskim, o Mciskim, o Thurnczyszynie i tym podobnych

facecyi, jak uczyni Komian. Pytki to umys, salonowy, co

nic z wntrza swego nie moe wydosta (bo tam prónia),

ata si wic zasyszanymi od innych szczególikami, a po-

chlebia wszystkim dlatego, by i jemu schlebiano.

Co do listów Zygmunta o Stefanie Czarnieckim, do-

mylisz si atwo, dlaczego tak pochlebne. Stary Komian
przysya mu pie po pieni (które Zygmunt czyta z potem

czoa), proszc o rad i krytyk. Lecz czy godzio si mo-

dziecowi krytykowa szczerze omdziesicioletniego

starca? Odpisywa mu wic grzecznie z komplementami,

dawa to, co Francuzi zowi de 1'eau benite.

Po wydrukowaniu poematu Jdrzej K.fomian] nosi za-

wsze w zanadrzu owe listy Zygmunta, jak Aleksander Wielki

Iliad Homera — i na wszelkie krytyki lub niedostate-

czne pochway odczytywa z tryumfem owe sdy a eau
benite, które nie byy przeznaczone dla publicznoci, które

byy grzecznociami poufnemi modzieca dla starca

!

Gdymy w kwietniu zbierali listy Zygmunta do dziea,

które si w tej chwili drukuje, Jdrzej Komian wydoby

z zanadrza swój papier i odczyta nam z tryumfem, ale za-

razem prosi pani Krasiskiej, aby mu pozwolia osobno je
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wydrukowa. Pani K. nie miaa mu odmówi. Ja wtrciem
zoliwy projekt, aby je wydrukowa przy drugiej edycyi

Czarnieckiego — lecz Jdru zrozumia niebezpieczn apk
i przy swoim planie obstawa, dowodzc finansowo, e ta-

kie pochlebne zdanie Zygmunta odwiey pami poematu

i publiczno do kupna dziea zachci ! ! ! Na jaki argu-

ment, trudna bya replika. Oto masz komentarz owych

listów 179
).

Od jutra za tydzie odjedam ztd do Prowancyi. Mój

adres: a Aix (Bouches du 9(h6ne) cours B. Praca tu moja

ju prawie skoczona. 12 arkuszy listów ju zupenie odbite

i jeszcze ze dwa odbije si przed moim wyjazdem — 4 lub

6 ostatnich przysz mi korekt do Aix. Niedokoczonego
poematu 6 arkuszy odbito; 3 lub 4 ostatnich ju uoone.

Czas w Paryu dosy pogodny i ciepy, ale zima za

pasem — trzeba si wic spieszy ku socu. W Aix jestem

u siebie — tam dla mnie spokój, cisza i wygoda — Pary
teraz mnie ogromnie morduje i nudzi.

Bardzom ciekawy twojej pracy o Morsztynie, ale staraj

si przesa ksik jak inn drog, a nie sous band, bo

pamitam, e przeszej zimy za tak ma broszurk jak Mi-

moza kazano mi wypaci 5 fr.
180

).
c
Gaxe comme une lettre

powiedziano mi na poczcie. A jednake Dodatki do Czasu

odbieraem sous band bez kosztu?

Spodziewam si, e teraz nasza przerwana korespon-

dencya odyje. Skoro dwa dziea Zygmuntowe skocz si
drukowa, ka ci przesa drog ksigarsk obie ksiki.

Zostawi tu polecenie Królikowskiemu. Spodziewam si, e
powitasz z radoci te dwie nowe pery naszej literatury.

Bardzo wdziczny jestem onie twojej za askaw pa-

mi o mnie. Przesyam jej moje najgbsze i najyczliwsze

poszanowania — a ciebie ciskam po bratersku. — Twój
prawdziwy przyjaciel

Konstanty Gaszyski.
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Przy sposobnoci przypomnij mnie pamici Ksistwa

Jerzów Lub.[omirskich] i pastwa Potockich Adamów. — Za-

uskiemu i Radziwoskiemu przyjacielskie pozdrowienie prze-

syam.

Mimo jednak zapowiedzi i nadziei, e „przerwana ko-

respondencya odyje", ustaj wszelkie listy, rwie si nawet

ten luny zwizek, jaki by w roku ostatnim. Co byo przy-

czyn, e wanie w chwili, kiedy Gaszyski spodziewa si

odycia wymiany listowej, nagle przerywa si ona zupenie —
niewiadomo. W kadym razie rok 1860-ty nie zapowiada

si ju z góry korzystnie dla korespondencyi obu przyjació,

mimo nadziei Gaszyskiego. Albowiem z koniecznoci rze-

czy musiaa wymiana myli usta z t chwil, gdy Gaszyski

w lecie r. 1860 przyprowadzi do skutku myl oddawna po-

wzit, by po 30 latach niebytnoci odwiedzi dom macie-

rzyski. Chocia powstaniec listopadowy, któremu pobyt

w ojczynie by wzbroniony, uda si za paszportem cudzo-

ziemca w swe rodzinne strony i bawi tu przez kilka mie-

sicy. W atmosferze rodzinnego ciepa ody chwilowo scho-

rzay poeta; lecz po kilku miesicach trzeba byo wraca

i wie dalej ycie tuacze. Jak ongi towarzyszy stale Kra-

siskiemu, tak obecnie otacza opiek dorastajce jego dzieci.

Tak zaskoczy go rok 1861 i wypadki warszawskie. W du-

szy dawnego onierza gwardyi litewskiej zadrgay dawne,

zamilke struny, obudziy si upione nadzieje, e dla ojczy-

zny jego nowe poczyna wita ycie. Lecz strasznie byy

zwodne! Rozwia je cakowicie rok 1863 i wypadki wojny

narodowej, która zadaa równie od poety ofiar z koa

jego najbliszych. Kul lepego odaka ugodzona, pada

matka poety, staruszka nad grobem stojca! Wiadomo
o tern pogrya Gaszyskiego w ogromn rozpacz i rozbi-

cie duchowe, z którego si ju nie otrzs, a tragizm faktu

powikszaa okoliczno, e pad on na rozbudzone nadzieje

poety, na chwil, kiedy wybuch wojny narodowej poruszy
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nawet zamar od lat kilku lutni poetyck w utworze:

„Kilka pieni dla kraju" (Pary, 1864).

Niezdolny dzi ju chwyci za szabl lub kos,

Aby walczy za Polsk wraz z wami

;

Bracia ! duszy mej dwiki w ofierze wam nios —
I w wasz obóz przychodz z piosnkami.

Mczeskiego narodu krew, zy i cierpienia,

Wiar w przyszo i dze swobody —
Co kady z was ma w sercu — to wcieli w swe pienia

onierz inwalid — lecz wieszcz dotd mody.

Katastrofa narodowa zczya si wic z tragedy ro-

dzinn i wytworzya u Gaszyskiego nastrój ducha, który

wzmagany coraz wiksz niemoc si fizycznych, nie opuci
ju poet do koca ycia. A toczyo si ono w tych osta-

tnich kilku latach utartym traktem. Na zim dy stale do

Prowancyi, bo tu — jak pisa do Siemieskiego — byo mu
zawsze najlepiej. Std te na cztery miesice przed mierci
odezwa si po raz ostatni do dawnego przyjaciela i towa-

rzysza broni.

List 29.

Aix (Bouches du £R.hóne). 63 pur le Cours

4. czernica 1866 r.
182

)

Kochany mój Lucyanie! Ju z kop lat temu, jak ko-

respondencya nasza urwaa si nagle, nie wiem ju z czyjej

winy; dlatego chwytam z uradowaniem pierwsz sposobno,
aby j odnowi.

Oddawc tego listu jest Franciszek Gaszyski, syn

mego stryjecznego brata, jeden z rozbitków nieszczliwej

wojaczki ostatniej. Mieszka on w Monachium, a teraz od

paru miesicy dosta pozwolenie siedzenia w Krakowie. Go-

spodarz na swej roli, przyzwyczajony do zatrudnie wiejskich,

nudzi si teraz w miecie i chciaby znale jakie miejsce



334 WRÓD ROMANTYKÓW I ROMANTYZMU

w Galicyi, aby napowrót nie paernam ale alienam rurem

alienis excercere bovis. Posaem mu by list rekomendacyjny

do pani Adamowej Potockiej, lecz tak si nieszczliwie wy-

darzyo, e w dobrach hr. Adama wszystkie posady zajte.

Prosi mnie wic znów, abym go zarekomendowa komu in-

nemu. Ja nie znam wiele osób w Krakowie, udaj si wic
z ufnoci do Ciebie, aby mu da dobr rad, jako znajcy

stosunki miejscowe i posiadajcy liczne relacye wród wa-

szego miasta. Moe tam cho nie zaraz, ale z czasem wy-

najdziesz dla niego jakow posad gospodarcz. Oto moja

suplika, a teraz mówmy o czem innem.

Co do mnie zdrów jestem, ale nogi moje biedne tak

osaby, szczególniej od roku, e staem si prawie kalek

i to jest, e sam po ulicy chodzi nie mog i musiaem przy-

j sucego, który mi podaje rk w przechadzkach. Po

pokojach (jeli posadzki nie s froterowane) chodz miao,
na kanapie lub fotelu jeszcze ze mnie zuch, ale po bruku

ju nie miem si puszcza sam.

Co rok jed do kpieli, które mi nie pomagaj. Za

miesic mam zamiar spróbowa nowych wód tu w poudnio-

wej Francyi, w Balazuc, w okolicach Montpellier. Moe mi

ta kuracya jak ulg przyniesie, bo te wody sawne s na

wszelkie paralie. Sowem, co mam jeszcze dobrego, to o-
dek, gow i serce — reszta w ruinie. Moesz sobie wy-

obrazi, e w takiej pozycyi umys u mnie nie bardzo spo-

kojny i dlatego od trzech lat ani jednego wiersza nie na-

pisaem.

Czytam co pisz inni i to dla mnie pociech, zwasz-

cza, gdy na co dobrego napadn; ale tu niespodzianki s
rzadkie. Dlatego wygldam z niecierpliwoci chwili, gdy

wyjdzie z druku nowy poemat Pola o „Domu naszym". Od-

bieramy tu w Aix cigle Czas i Dziennik poznaski, jestem

wic au couran tego, co si dzieje w naszym wiecie lite-
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rackim. Widz, e Kraszewski niezmordowany, posiada wi-

dz maszynk amerykask do szycia romansów.

Ale to wszystko cuchnie warsztatem. — Materya wy-

rabia si na okcie podug obstalunku — pospolito i ga-

danina drugorzdnych powieciopisarzy francuskich, ale u tych

ostatnich jest przynajmniej dramat, a u Kraszewskiego tylko

obrazki, w których nic nowego, jak n. p. w owem Pó-
dyablu weneckiem 183

).

Moja krewna Marya Unicka pisaa do mnie z prob,
abym jej przysa jak prac do Bluszczu, ale mimo naj-

lepszej chci wzi si do pisania nie mog 184
). Krasicki ma

racy, e czsto: krzycz jak czajka, nie przyjdzie bajka.

Radbym dosta na par dni maszynki Kraszewskiego.

Otó masz wszystkie wieci wesoe i smutne o mnie.

Teraz czeka bd odwetu, aby mi take doniós o twoim

cielesnym i duchowym stanie. Nie pisz ci nic o polityce,

bo wszyscy gazety czytamy a prorokiem nie jestem. Z caej

tej zawieruchy nic dla nas dobrego wypa nie moe. Smu-

tna to rzecz, liczy na cudze nieszczcie, ale tylko podzia

Turcyi czyli la succession du malade moeby nam co przy-

niosa.

A teraz mój drogi Lucyanie bywaj mi zdrów i nie wtp
nigdy o serdecznem przywizaniu starego przyjaciela.

Twój dozgonny

Konstanty Gaszyski.

Dnia 8. padziernika odda ducha Bogu wród obcych,

w ukochanem przez siebie Aix, pod gocinnem niebem Pro-

wancyi.

Oto dzieje przyjani, silnej mioci ludzi i wspólnych

ideaów, rozwijanych na linii romantyzmu w yciu i poezyi.

Zadzierzgnita przy odgosie kul i pobudce trbki bojowej,

przetrwaa lata i nawa wypadków narodowych, czya od-

dalonych, dwigaa serca i krzepia duchy. Zrodzona w yciu,
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przesza z ywego sowa w martw liter pisma, lecz nie

stracia nic na swej ywotnoci. A e rozwijaa si w chwi-

lach dla narodu znamiennych, kiedy wielcy ludzie i pisarze

kierowali drogami narodowego ducha, utrwalajc nieraz ta-

jemnic jego ycia na kartach swych utworów — nie dziw

przeto, e cho sama midzy niewielkimi zadzierzgnita lu-

dmi uwydatnia nam ta przyja Gaszyskiego z Siemie-

skim w swych dziejach odbyski ciekawych nieraz zdarze

literackich, przechowaa echa przebrzmiaych ju dzi, lecz

ywotnych w swoim czasie wypadków. Zerwawszy z konie-

cznoci z yciem, gdy losy rzuciy obu przyjació w dwie

odlege strony, przesza w form listu — rodzaj literacki

wrodzony czasom i ludziom tej epoki. A e tre tych listów

nie bkaa si po zawrotnych nieraz drogach natchnienia,

lecz odzwierciedlaa prawd ycia ze wszystkiemi jego uo-

mnociami, e malowaa ludzi i zdarzenia, jednostronnie moe,
lecz prawdziwie, e listy same zachoway koloryt czasu, który

osdza wszystko z literackiego punktu widzenia — w tem

ich znaczenie jako materyau literackiego ; s one jednocze-

nie take odbiciem stylu epoki, w której list romantyczny

by niemniejszym wyrazem twórczoci, ni sam utwór.



PRZYPISY.

Listy Konstantego Gaszyskiego do Lucyana Siemieskiego zostay
ogoszone przeze mnie przed laty, w r. 1902, w dodatku literackim do
Sowa Polskiego (nr. 140, 162, 175, 201, 213, 225, 238, 249, 261, 275)
jako materya surowy, bez objanie i w niezupenym ksztacie; powtór-
nie wydaem je w r. 1911 w „Sprawozdaniu gimn. eskiego im. Juliusza

Sowackiego" i w osobnej odbitce pt. „Przyczynki i materyay do dziejów
literatury polskiej, I.", lecz z opuszczeniem dzisiejszego listu 15-go, z daty:
Heidelberg, 23. maja 1855, którego w dostpnym mi rkopisie nie byo;
list ten odnalaz dopiero póniej Lesaw Paczek w rkopisie Bibl. Jagiel-

loskiej nr. 3.755, zawierajcym „Zbiór autografów" i ogosi w „Pamit-
niku literackim", r. 1912. s. 607—8. W publikacyi obecnej ukad listów

uleg zmianie a dodany do nich komentarz uzupenieniu, gównie ze wzgldu
na ogoszone w latach ostatnich listy Krasiskiego do Stanisawa Ko-
miana i Augusta Cieszkowskiego, które do niejednej kwestyi, poruszonej

w listach Gaszyskiego, nowego przyday wiata.

x
) Siemieski, Konstanty Gaszyski (Portrety literackie, Po-

zna 1868. T. III. s, 262).
2
) Tame, s. 262.

3
) Tame, s. 275.

4
) Tame, s. 285.

5
) Tame, s. 292.

6
) Tame, s. 227—8.

7
) Zycie i pisma Konstantego Gaszyskiego. (Ze wspomnie

Stanisawa Komiana). Roczniki Tow, Przyj, nauk pozna. T. VII.

1872 s. 91.
8
) Por. w tym wzgldzie ogoszon przez L. Paczka z au-

tografu Biblioteki Krasiskich „Jaksjade." Gaszyskiego, poemat

satyryczno - komiczny na znanego wierszoroba Jaks Marcinkow-

skiego. Lamus. 1910. T. II. s. 394 i n.

Wród romantyków. 2>L
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9
) Por. Walczak Franciszek, Lucyan Siemieski i jego sta-

nowisko w literaturze polskiej. Spraw. gimn. w Bochni, 1899 r.

(tu podana literatura do Siemieskiego).

10) Komian, Zycie i pisma... 1. c, s. 111. W tej samej

sprawie pisze Komian na tej samej stronie: „W lecie r. 1843
Zygmunt wydosta si z kraju i pospieszy naprzód do Parya,

dla szukania rady u doktorów na wzmagajc si chorob. Ci

wysali go do zakadu wodnego w Boppard nad Renem. Tam po-

czy si z nim Gaszyski. Listy ostatniego odtd poczynaj by
tylko biuletynami zdrowia. Coraz gorzej na nogi podupada".

") Tame, s. 112.
12

) Por. Steinhausen Georg Dr., Geschichte des deutschen

Briefes. Zur Kulturgeschichte des deutschen Volkes. B. I

—

II. Ber-

lin, 1889 i 1891. T. II. s. 388.
13

) Por. Klaczko Julian, Korespondencya Mickiewicza. Stu-

dyum. Pary, 1861.
14
) Listy do Stan. Komiana. List z 18. marca 1852. Pam.

liter. 1911. s. 504.
16

) Siemieski, ywot Franciszka Morawskiego. Portrety li-

terackie T. II. Pozna, 1867. s. 9— 11.
16

) Por. Ricarda Huch, Bliithezeit der Romantik. III. Aus-

gabe. Leipzig, 1908 (rozdziay: Romantische Liebe i Romantische

Ironie) i teje : Ausbreitung und Verfall der Romantik. Leipzig,

II. Auflage, 1908 (gównie rozdzia: Romantische Weltanschauung

i Der Mensch in der romantischen Weltanschauung) ; nastpnie

Marie Joachimi, Die Weltanschauung der Romantik. Jena, 1905.

Por. równie Charles Baudelaire, L'art romantique. Paris, 1868.
17

) Co do listów romantyków w literaturze francuskiej por.

odpowiednie miejsca w Brunetiere'a, Manuel de 1* Historie de la

Litterature francaise. Paris, 1898.
18

) Por. Haym R., Die romantische Schule. Ein Beitrag zur

Geschichte des deutschen Geistes. Berlin, 1870 i wydanie nowe:

Berlin, 1910; nastpnie: Goedecke Karl, Grundrisz zur Geschichte

der deutschen Dichtung. II. Aufl. von Edmund Goetze. VI. B.

Leipzig, Dresden, Berlin, 1898. (VII. ksiga: Phantastische Dich-

tung). Korespondencya Goethego z romantykami. „Goethes Brief-

wechsel mit den Romantikern", wydana przez K. Schiiddekopfa

i Osk. Walzla, wysza jako 13 i 14 tom wydania „Goethes-Ges.-

Schriften", 1898.
19

) Por. n. p. dwie poblikacye niemieckie lat ostatnich: „Ro-

mantikerbriefe" , wydane przez Fryd. Gundelfingera w r. 1907
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(Jena), a obejmujce przeszo 300 listów z lat 1786 — 1824,

i: „Aus der Friihezeit der Romantik", Berlin, 1907, wybór listów

romantyków niemieckich dokonany przez Jonasa Frankla.
20

) Por. n. p. znane wydawnictwa W. A. Francewa, Pisma k'

Wieczesawu Hankie i sawiaskich ziemel. Warszawa, 1905; da-

lej : Polskoe sawianowiedienie koca XVIII, i perwoj czetwerty w.

XIX. Praga, 1906, a take : Pismak* M. P. Pogodinu i sawiaskich

ziemel. (1835—1861), S priedisowijem i primieczanijami Popowa.

Moskwa, 1879.
21

) Ju we wrzeniu poprzedniego roku (1850) z kpieli

w Treport donosi Krasiski Stanisawowi Maachowskiemu, e
„Konstanty jest jak zwykle", (por. Listy Zyg. Krasiskiego do St.

Maachowskiego. Kraków, 1885, s. 208. List LXXXI, z 30. wrze-

nia), znaczyo to, e podróuje razem z poet i jego rodzin.

Dlatego Gaszyski donoszc Siemieskiemu o wyjedzie z Heidel-

berga, dokd przyby z rodzin Krasiskich w grudniu 1850 r.,

mówi wszdzie w liczbie mnogiej (wyniesiem si, posiedzim...).

Po 17 latach rozki, od r. 1829, spotka si Gaszyski

z Krasiskim z kocem r. 1846 w Nicei, poczem w lecie roku

1847 zjechali siew Akwizgranie. Dawna przyja, mio i wspom-
nienia odyy w caej peni. Krasiski by dla Gaszyskiego, któ-

remu zakazany by powrót do kraju z powodu udziau w walce

listopadowej, w tym czasie ywym cznikiem z ojczyzn i infor-

matorem o jej sprawach — Gaszyski przypomina Krasiskiemu

szczliwe lata modoci i er fajkow. Jakkolwiek ju przedtem

korespondencya midzy nimi bya ywa — teraz miesicami ca-

ymi s ze sob. Gaszyski staje si powiernikiem autora „Iry-

diona", podróuje z nim i jego rodzin, a rozczaj si w tych

chwilach, gdy Krasiski wraca do kraju lub gdy Gaszyski wy-

jeda do ciepych kpieli i na poudnie do Francyi dla ratowa-

nia skoatanego zdrowia.
22

) Wydanie listów — z wyjtkiem listu 9-tego i 15"tego—
dokonane zostao z autografów, przechowanych dzi ze spucizny

po Siemieskim w Archiwum Ks. Czartoryskich w Krakowie (nr.

cod. 3. 280). Oprawne razem stanowi dzi ma ksieczk in

8°, zawierajc 27 autografów Gaszyskiego ; na wewntrznej stro-

nie oprawy przylepiona jest podobizna poety z póniejszych lat

ycia. Same listy nie okazuj adnych znamiennych cech, godnych

podniesienia
;
publikowane obecnie w caoci daj obraz zupenego

stosunku Gaszyskiego z Siemieskim. Wszelkie wskazówki doty-

czce cigoci korespondencyi i zawartych w niej szczegóów,

22*
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o ile te nie s jasne z treci listów, pomieszczone s w przypi-

sach do poszczególnych listów.

*3
) Artyku Siemieskiego pt. „Kontuszowe pogadanki i obrazki

z szlacheckiego ycia" przez Konstantego Gaszyskiego 1851 r.

pojawi si w Czasie, r. 1851, Nr. 64 i 65.

•*) Goniec polski, pod redakcy A. Rosego i Wad. Bent-

kowskiego, wychodzi w Poznaniu, lecz ywot jego by krótki (od

3. lipca 1850 do 28. grudnia 1851, nr. 1— 152 i 1— 293 fol.).

85
) Klaczko by do r. 1851 bardzo mao znany; ur. w 1825 r.

(Gaszyski myli si piszc o nim w r. 1851, „20-letni modzie-

niec") by w tym czasie autorem niewielu poezyi, drukowanych

od r. 1839 bd osobno, bd w czasopismach (jak np. Links-

mine, Prace literackie. Wilno 1841) i pierwszej rozprawy : „Die

deutschen Hegemonen. Offenes Sendschreiben an Herm Georg

Gervinus", wydanej w Berlinie 1849 r. W Heidelbergu, skd pi-

sze swój list Gaszyski, pozostaa silna pami o Klaczce ; tu by
uczniem synnego komentatora Szekspira Gervinusa, i, wcignity
przeze, wspópracownikiem prawie od pierwszych chwil czasopi-

sma Deutsche Zeitung, wychodzcego od 1. lipca 1847 r. (Por.

Hoesick Ferdynand, Nowe szczegóy z ycia Juliana Klaczki w Hei-

delbergu. Pamitk. ksiga ku uczczeniu... prof. J. Tretiaka. Kra-

ków, 1913, s. 79 i n.) Stosunki znajomoci midzy Klaczk a Ga-

szyskim musiay by ju w tym czasie do blizkie, skoro w li-

cie do Cieszkowskiego, pisanym w imieniu Krasiskiego w kilka

dni po licie do Siemieskiego, bo 29. marca t. r., pisze : „Klaczko

jest podobno w Berlinie, poko mu si piknie odemnie"... (Por.

Listy Z. Krasiskiego do Aug. Cieszkowskiego... wyd. J. Kallenbach.

Kraków, 1912. T. II. s. 258). Okrelenie Klaczki przez Gaszy-
skiego jako „literata wielkiej nadziei", byo dobrem wyczuciem

znakomitej pisarskiej przyszoci póniejszego autora „Wieczorów

florenckich".

W latach póniejszych, po r. 1853, spotka si Gaszyski

pozostajcy w cisej cznoci z ruchem umysowym Francyi,

nieraz z nazwiskiem Klaczki na szpaltach „Revue de deux mon-

des" i „Revue contemporaine", a nadto znajomo musiaa si

jeszcze bardziej zacieni dziki zblieniu, jakie nastpio midzy
Klaczk a Krasiskim.

Artyku o „Kontuszowych pogadankach i obrazkach z szla-

checkiego ycia" Gaszyskiego — to jeden z najwczeniejszych

artykuów literackich Klaczki, który przebywajc w tym czasie (r.

1850, 1) w Paryu, jako korespondent paryski „Goca" zasila ten
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dziennik równie artykuami literackimi. Tu pojawi si najpierw

artyku pt. Wieszcze i wieszczby, Rys dziejów nowszej poezyi pol-

skiej, jako ustp ze wstpu do dziea „Dzieje pimiennictwa pol-

skiego" (Goniec polski, 1850; nr. 118-121), tu Autobiografia Sta-

szica (tame, 1850, nr. 130— 1), tu wreszcie jako trzeci z rzdu
artyku literacki Klaczki wspomniana rzecz o Gaszyskim. Sam
Goniec polski naley dzi do rzadkoci bibliograficznych i z tej

przyczyny o powyszych artykuach Klaczki nie wiedziano nic a
do ostatnich czasów. Na artyku o Gaszyskim zwróciem uwag
jeszcze w r. 1911 na podstawie wzmianki w licie Gaszyskiego
do Siemieskiego (por. Kossowski Stan., Przyczynki i materyay

do dziejów literatury polskiej I. Lwów, 1911, s. 18 i uwaga);

obecnie zarówno listy paryskie Klaczki, jak i artykuy literackie

wyda Ferd. Hoesick. (Por. Juliana Klaczki zapomniane pisma pol-

skie (1850—1866). Kraków, 1912).
26

) Jest to : Przegld poznaski, wyd. przez Jana Komiana.

Jednak artyku Komiana o Pogadankach Gaszyskiego nie poja-

wi si tu wcale.
* 7

) Kuhn i Milikowski, zasuona dla umysowoci galicyj-

skiej i ruchu ksigarskiego firma nakadowa we Lwowie. Milikow-

ski by pionierem ruchu umysowego na terenie Galicyi w cikich
czasach ucisku cenzury i pierwszym wydawc poezyi Mickiewicza

w Galicyi.
28

) Reszty pamitników Macieja Rogowskiego, rotmistrza kon-

federacyi barskiej. Pary, 1847, i równoczenie po francusku

:

Fragments des memoires de Mathias Rogowski, capitaine de la ca-

valerie dans 1' armee de Bar. Paris, 1847. Dzieko to byo pew-

nego rodzaju mistyfikacy ze strony Gaszyskiego, który wydawa
odnalezione rzekomo przez siebie pamitniki i w tym celu archa-

izowa styl i jzyk ; w rzeczywistoci za byo to jego wasne pi-

smo, a wspóczenie doczekao si ostrej oceny. (Por. n. p. Siemie-

ski, ywot Franc. Morawskiego z jego listów uoony. Portrety

literackie, T. II. Pozna, 1867, s. 211 i n.)

29
) Co do wyjazdu z Heidelbergu blisze szczegóy w listach

Zyg. Krasiskiego do Stan. Maachowskiego, list LXXXII— CX.,

s. 210—250.
30

) Siemieski mia zamiar wyda w tym czasie „Album pi-

sarzy polskich na dochód pogorzelców Krakowa" ; z analogiczn

prob, jak do Gaszyskiego, zwraca si równie (25. marca 1851 r.)

do Aleksandra Przedzieckiego (Por. list Siemieskiego do Prze-

dzieckiego, wydruk, w Ksidze pamitkowej... A. Mickiewicza,
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1798—1898, Warszawa, T. I. s. 280). Album to nigdy nie do-

szo do skutku.
31

) Pojawi si bezimiennie w Czasie, r. 1851, nr. 272,
pt. Popas w Boniu. Kontuszowa pogadanka.

n
) Drobne wyjtki z tego listu wydrukowa Siemieski w III.

t. Portretów literackich w artykule o Gaszyskim na s. 263— 4.
3S

) Gaszyski przybywszy w r. 1833 do Prowancyi prze-

mieszkiwa stale przez lat dziesi w miejscowoci Aix. Tu by
zrazu wspópracownikiem, póniej za redaktorem czasopisma Me-
moria d' Aix, w którem ogosi cay szereg artykuów i poezyi.

W Aix pozostawi po sobie pami wdziczn i szereg yczliwych
ludzi, a Gaut, nastpca poety w redaktorstwie, ogosi po jego

mierci w „Memoria d' Aix" rzewne wspomnienie. W r. 1844
porzuca Gaszyski Prowancy i przenosi si do Parya; mimo to

tskni zawsze do najmilszych chwil ycia, spdzonych tu wród
obcych, Prowancy uwaa za sw drug ojczyzn i w nastpnych
latach ustawicznych podróy i przerzucania si z miejsca na miej-

sce czsto zda pod ciepe soce prowanckie, które nie tylko

krzepio schorzae ciao poety, ale i ogrzewao jego dusz. —
Z Aix wreszcie zwizana jest wielka ilo artykuów i poezyi Ga-

szyskiego ; artykuy przewanie pomieszczone w „Memoria de

Aix" i „Gazette du Midi", byy opisem architektonicznych i hi-

storycznych pamitek miasta, poezye za byy francuskie i polskie.

Francuskie drukowa w czasopismach wymienionych, polskie, roz-

rzucone wspóczenie tu i ówdzie po czasopismach, weszy w skad
zbioru poezyi, wydanego w Paryu w r. 1844. Niektóre artykuy
okazay si take osobno np. L* eglise cathedrale de St. Sauveur

a Aix. 1836 ; Nord et Midi. Souvenirs, Aix, 1839. — Por. Sie-

mieski Lucyan, Konstanty Gaszyski, (Przegl. pols., 1867 i Por-

trety literackie, Pozna, 1868, T. III. s. 240 i n.); Komian Sta-

nisaw, ywot i pisma Konst. Gaszyskiego. Ze wspomnie... Po-

zna, 1872; Drogoszewski A., Konst. Gaszyski. (Wiek XIX. Sto

lat myli polskiej... Warszawa, 1909. T. V. s. 471— 4).
S4

) Antoni Oeszczyski, (1794— 1879), znakomity rytownik.

Uczy si zrazu w Petersburgu i Warszawie, poczem komisya

owiecenia publicznego wysaa go w r. 1825 dla dalszego kszta-

cenia si do Parya. Wykona wiee portretów (Kociuszki, Ko-
pernika, Jana Zamoyskiego, Jana niadeckiego, Krasickiego) i wy-

da w Paryu w r. 1832— 3 album pt. Varietes polonaises, 60
planches, diverses, gravees, sur acier avec des notices biogr. Por.

o nim Seweryna Duchiska, Ant. Ol., Bibl. warsz., 1879. II. 365,
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III. 350 ; spis rycin Oleszczyskiego poda J. Koaczkowski, tame,
1880. T. II. 106.

36
) Fajans Maksymilian wyda Wizerunki polskie (Album za-

suonych ludzi, rysowane z natury). Z. I.

—

VI. Warszawa, 1851;

lecz tu — jak susznie Gaszyski przypuszcza, podobizny jego

niema.
86

) Teofrast polski przez autora Zamku krakowskiego, Tom
I—II. Petersburg, 1851.

37
) Adam migielski, starosta gnienieski. Dwa tomy. Pe-

tersburg, 1851.
38

) Ostatni z Siekierzyskich: Historya szlachecka. Peters-

burg, 1851.
89

) Rzecz bliej mi nieznana ; niezna jej równie Estreicher.

Por. Bibl. polska XIX. stulecia. T. X.
40

) Por. Literatura sowiaska, tum. Feliksa Wrotnowskiego.

Wyd. III. Pozna, 1865. Rok drugi. 1841— 2, s. 288 i n.

41
) Por. Dziea A. Mickiewicza, wyd. Tow. lit. im. A. Mic-

kiewicza, T. II. wyd. Dr. W. Bruchnalski, Lwów, 1900, s. 561

i 396.
42

) Z listu tego may wyjtek (wiadomo o Sowackim) po-

da Siemieski w III. tomie Portretów w artykule o Gaszyskim
s. 264—7.

4S
) Wiersz ten, jak wiadomo z listu 2-go, pojawi si w Po-

kosiu... Rok pierwszy, 1852, s. 160— 1. Wida jednak, e rów-

noczenie posa go Gaszyski Siemieskiemu do wydrukowania,

lecz w Czasie go nie ogoszono.
44

) Juliusz Sowacki. T. II. s. 259.
45

) Por. Sowackiego list z dnia 12. stycznia 1846 r. Bibl.

warsz. 1902. T. I. s. 100—102.
46

) Por. Listy Z. Krasiskiego. T. I. Do K. Gaszyskiego,

s. 248.
*7

) Kogo moe tu mie na myli Krasiski, nie potrafi po-

wiedzie. Czyby Wojciecha Cybulskiego ? Zna go wprawdzie Kra-

siski i Gaszyski (por. Listy do Cieszkowskiego. II. 233), lecz

o stosunkach jego ze Sowackim nic nie wiemy.
48

) Por. Listy Z. Krasiskiego do Augusta Cieszkowskiego...

T. I. s. 172—3.
*9

) Meyet Leopold, Sowacki o Anhellim. Nieznany list So-
wackiego do K. Gaszyskiego. Gazeta lwowska, 1902. nr. 119

do 122.
50

) Por. List do J. N. Rembowskiego. Dziea J. Sowackiego.
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Pierwsze krytyczne wydanie zbiorowe. T. X. Wyd. Dr. B. Gubry-

nowicz. Lwów, 1909. s. 228, 262, 264.
B1

) Wydanie petersburskie Malczewskiego to : Marya, powie
ukraiska, z 12 drzeworytami, Petersburg, 1851; Zaleskiego za:
Poezye, T. I.—IV., tame 1851.

62
) Byo to : Bodenstedt Fryd. Martin, Die poetische Ukra-

in. Eine Samlung kleinrussischer Volkslieder ins Deutsche iiber-

tragen. Stuttgart und Tubringen, Cotta. 1845.
5S

) Antoni Aleksander Auersperg, piszcy pod pseudonimem

Anastasius Griin, (1806—76), polityk i poeta, wyda w r. 1850

w Lipsku : Volkslieder aus Krain.
5i

) Biografia generaa Ignacego Prdzyskiego, napisana przez

gener. Klemensa Koaczkowskiego, wysza w Poznaniu 1851 r.
—

C. K. Norwid, Zwolon. (Monologia). Pozna, 1851.
55

) Artyku o Norwidzie, osdzajcy tego poet, ostro i bez-

wzgldnie (kto wie, czy nie pióra samego Siemieskiego), pojawi

si w Czasie r. 1851, nr. 191 i 192 pt. I. Promethidion, rzecz

w dwóch dialogach z epilogiem II. Zwolon, Monologia, przez C.

K. Norwida.
66

) Listy Z. Krasiskiego do St. Komiana. Pam. liter. 1911.

T. X. s. 388.
57

) Tame, s. 490.
58

) Tame, s. 491.
69

) Tame, s. 495; list z 12. padziernika 1851.
60

) August Bielowski wyda w r. 1851, we Lwowie, swój

Wstp krytyczny do dziejów Polski... W Czasie r. 1851, nr. 87, po-

jawia si pochlebna ocena dziea, napisana przez sprawozdawc
kryjcego si poza literami S. L. G.

61
) Maliszewski Maciej Józef Kalasanty Kazimierz, Pijar,

(1799— 1870), o którym wspomina Gaszyski jeszcze w 9. licie,

wyda w Strasburgu w r. 1852 prospekt na dzieo pt. „Zapowied
wydania nowego dziea pod gramotem : Dzieje rodzonych braci

Lecha, Czecha i Mecha, to ich bratanka Rusa". Ten prospekt

zna zapewne Gaszyski, lub te o nim sysza. Samo „dzieo ' na

szczcie w jednym tylko zeszycie, produkt pomylonej gowy, wy-

szo w tym samym roku pod cudackim tytuem: „Dzieje rodzo-

nych braci, Mecha i Czecha, to ich bratanka Rusa, trzech zaoy-
cieli pastw nowych, Polski, Czech, Rusi, na plemiennociach lu-

dów sowiaskich, w poowie drugiego wieku, po narodzeniu

Chrystusa Pana, które z rzeb pozostaych, na widawie Trajana

w Rzymie zdj i objani ks. Maciej Maliszewski. Z. I. s. 200.

—
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W Stratowie (Strasburg, ziemi dawnych Trzybuczanów, roku wremki

sawiaskiej od sozdania miru 7361, czyli roku zbawienia 1852".
62

) Wojna chocimska Wacawa Potockiego, wydana po raz

pierwszy w r. 1850 przez Stanisawa Przyckiego i przypisana

przez wydawc Andrzejowi Lipskiemu. Tytu tego wydania ; Wojna

chocimska, poemat bohatyrski w dziesiciu czciach przez Andrzeja

Lipskiego, podwojewodzego sandeckiego, podczaszego chemskiego,

z rkopisu wspóczesnego wyda Stanisaw Przycki. We Lwowie,

1850. Dopiero Karol Szajnocha wykaza, e autorem Wojny

jest Potocki. Por. Szajnocha Karol, Waciwy autor Wojny cho-

cimskiej (Dziennik literacki. R. I. Lwów, 1852) i Wacaw Potocki

autor Wojny chocimskiej wydanej we Lwowie roku 1850 pod na-

zwiskiem Andrzeja Lipskiego (Szkice historyczne, Lwów, 1854).
6a

) Por. w tej ksice s. 132—133 i odpowiednie przypisy.

64
) Odnosi si to do artykuu, jaki pojawi si w Czasie

z r. 1851, nr. 189, pt. Wsy króla Jana, wspomnienie z czasów

barskich, opowiedziane przez ksidza psaterzyst kocioa kate-

dralnego krakowskiego.
6B

) We Lwowie wyszy w r. 1851: Materyay do konfedera-

cyi barskiej, 1767—8, z niedrukowanych dotd i nieznanych r-

kopisów zebra Szczsny Morawski. T. I. — O tem wydawnictwie

pojawi si artyku w Czasie r. 1851, nr. 231 i 232.
66

) Siemieski opracowywa w tym czasie biografi Brodzi-

skiego i wyda j w Krakowie w r. 1851 pt. ywot K. Brodzi-

skiego. Znajomo Gaszyskiego z Brodziskim naley odnie
jeszcze do czasów warszawskich, przedpowstaniowych.

67
) Siemieski ywi w tym czasie zamiar napisania Historyi

literatury powszechnej i — jak wida z listu — prosi przyjaciela

o pomoc w tej pracy. Zamiar w caoci nigdy do skutku nie do-

szed. Jedynie w r. 1855 wyszed w Krakowie T. I. pt. Przegld

dziejów literatury powszechnej, obejmujcy najdawniejsz literatur

hebrajsk, greck, rzymsk, egipsk i indyjsk. O tem dziele Sie-

mieskiego mówi Gaszyski w licie 14-tym z Heidelbergu 12.

maja 1855 r.

68
) Piotr Alojzy Ginguene (a nie Guinguene — jak pisze

Gaszyski) francuski krytyk i historyk literatury (1748— 1816),

w swoim czasie znakomity autor
,

prócz caego szeregu innych

dzie, napisa znakomit Histoire litteraire d'ltalie, któr wyda w 6

tomach w Paryu w latach 1811— 1813; po mierci autora wyszy

dwa dalsze tomy w r. 1819. Drugie wydanie, dokonane przez

Daunou'a, wyszo w latach 1824— 35.
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69
) Za ycia Piotra Kochanowskiego, tumacza dzie Tassa

i Ariosta, wyszed jedynie przekad Jerozolimy wyzwolonej w r. 1618
pt. Goffred albo Jeruzalem wyzwolona Torquata Tassa przekadania
Piotra Kochanowskiego, sekretarza Jego K. M. ; Orland natomiast,

chocia przeoony wczeniej od Jerozolimy, pozosta w rkopisie
i wyszed w caoci dopiero za dni naszych w r. 1905 (por. Lu-
dwika Ariosta Orland szalony przekadania Piotra Kochanowskiego...
wyda Jan Czubek. Bibl. pisarzów polskich Akad. umiejt. nr. 51
do 53). Gaszyski zapewniajc Siemieskiego, e czyta w Polsce

drukowany przekad kilku pieni Orlanda, nie myli si zupenie co
do faktu, tylko co do iloci zawartych w druku pieni ; nie byo
ich bowiem 6 czy 8, tylko 25. Tytu wydania brzmi: Ariosto Lu-
dwik, Orland Szalony... Przekadania Piotra Kochanowskiego.
Dzieo pomiertne a do koca pieni XXV. doprowadzone, w Bi-

bliotece Akademii krakowskiej odkryte, pierwszy raz we dwu to-

mach wydane, w Krakowie 1799.

Giacomo Leopardi, (1798—1837), znakomity woski poeta

i filolog, wyda liczne utwory Petrarki i opatrzy je doskonaym,
jak na swój czas, komentarzem.

Jan Baptysta Niccolini, (1782— 1861), woski poeta i uczony,

by profesorem historyi i mitologii w Akademii sztuk piknych we
Florencyi, pisa utwory dramatyczne i liryczne. Zbiorowe wydanie
jego dzie wyszo w 3 tomach we Florencyi w r. 1844.

70
) Antoni Augustyn Renouard, (1765 — 1853), bibliograf

francuski, wyda szereg dzie aciskich i francuskich, zwaszcza
z dawniejszej literatury. Najwaniejsze jego wydania: Annales de

rimprimerie des Aldes, w 3 tomach, Pary, 1826, i Annales de
1'imprimerie des Ettienne, Pary, 1843.

71
) Jakób Jamin, (1798—1864), wystpi w r. 1825 z po-

ematem : Me cal mouri... (Musz umrze...), pisanym w dyalekcie

swych rodzinnych okolic; potem wyda szereg dzie innych, a naj-

gówniejsze z nich: Lou chaliberi, Lou tres de Mai i Las Papillo-

tos (1835), zbiór poezyi lirycznych.
72

) Ustp z tego listu od sów : „Dziewitnacie lat temu
przybywszy do Prowancyi..." a do tego miejsca przytoczy ju
Siemieski w artykule o Gaszyskim 1. c, s. 236— 9.

78
) Jest to dzieo (znam tylko edycy drug): La legend

celtique et la poesie des doitres en Irlande en Cambrie et en Bre-

tagne par la vicomte Hersart de la Villemarque, membre de l'In-

stitut. Nouvelle edition. Paris, 1864. Co do pracy Gaszyskiego
nad poezy trubadurów por. take, co mówi sam Gaszyski w licie
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do Stanisawa Komiana z r. 1834. (ywot i pisma Konst. Ga-
szyskiego. Ze wspomnie Stanisawa Komiana. Roczniki Tow.
Przyjació nauk poznaskiego. Pozna, 1872. T. VII. s. 96).

74
) Izajasz (nie Eliasz) Tegner, (1782— 1846), najznakomit-

szy poeta szwedzki, sta si sawnym w swej ojczynie i w wie-
cie gównie przez romance. Axel (1822) i Frithjofs Saga (Stock-

holm, 1825), któr przetumaczono na wszystkie prawie jzyki

wiata. W Przegldzie poznaskim (Jana Komiana), r. 1850. T.

XI. s. 699— 729, pojawi si artyku pt. Poemata Izajasza Tagnera.
75

) Jest to sonet CVIII, w grupie : In vita di madonna Laura.
78

) Sonet CV. w tej samej grupie.
77

) Jest to XIV. canzona Petrarki. Przekad Mickiewicza za-

czyna si od sów: „O jasne, sodkie, o przeczyste wody, w któ-

rych zwierciadlanej fali Laura kpaa sw anielsk posta... i t. d." ;

parafrazy tej, do dowolnej, jak wykazaa krytyka (por. Dziea
A. Mickiewicza. Wyd. Tow. lit. im. Ad. Mickiewicza. T. II., we
Lwowie 1900, s. 486 i n., uwagi wydawcy), ale stojcej co naj-

mniej na tej samej wysokoci, co orygina, dokona Mickiewicz

w Odessie lub pierwszych miesicach pobytu w Moskwie.
78

) Juliusz Michelei (1798—1874), wyda w r. 1851 w Pa-

ryu : Legend de Kociuszko. Pisemko to wyszo równoczenie

po polsku i to w dwu wydaniach : Legenda o Kociuszce. Tuma-
czenie z francuskiego (oddruk z feulletonu Goca polskiego), Po-

zna, 1851 ; i Kociuszko. Legenda demokratyczna. Z egzemplarza

przejrzanego i poprawionego przez autora przeoy Ksawery Go-
debski. Pary, 1851.

79
) Na jakie rozmiary zamierzona bya praca Siemieskiego

i jak stara si o materyay i potrzebne przekady utworów —
rzuca pewne wiato ogoszona „Korespondencya literacka Kajetana

Komiana z Franciszkiem Wykiem" (1845— 1856), zebra, obja-

ni i wstpem opatrzy Stanisaw Tomkowicz. Archiwum do dzie-

jów literatury i owiaty w Polsce. Tom XIV. Kraków, 1914.
80

) Por. Siemieski 1. c, s. 269.
81

) Byy to sonety : egluga na jeziorze Thun w Szwajcaryi,

zy mczyzny (z niemieckiego z Anastazego Grun, z dat: Ba-

den, 1851 r.) i Przedmiertny zapis (z L. Uhlanda); ballada hisz-

paska to : Don Enrico de Perheira (Fantazya nocna). Wszystkie

te utwory wyszy w Pokosiu. Rok drugi. 1853. Leszno. W spra-

wie tej pisa Gaszyski w lipcu 1852 r. z Baden-Baden do Sta-

nisawa Komiana: „Oto masz kilka kosków moich do zbieranki

literackiej. Opóniem si z przesaniem z nastpnego powodu. Od
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roku przeszo ani jednego wiersza nie napisaem. A teraz zajty

jestem uporzdkowaniem i przerabianiem listów moich o Woszech,
posyanych do Czasu, które, da Bóg, w jesieni zaczn, drukowa
w Paryu. Ballad proz z podania hiszpaskiego (Fantazya nocna,

Don Enrico do Perheira) i trzy sonety, które tu znajdziesz, posia-

em byl Siemieskiemu do majcego si wówczas drukowa album

krakowskiego na dochód pogorzelców. Kraków si ju odbudowa,
a album ani zaczto drukowa". (Komian, ywot i pisma K. Ga-

szyskiego... 1. c, s. 111).
8S

) Z listu tego u Siemieskiego 1. c, s. 270—3 podano
ustp 2, 3 i 4-ty.

8S
) T drog stara si Siemieski o ilustracye do zamierzo-

nego Albumu na dochód pogorzelców. — Nowotny i Postpski —
to malarze przebywajce w tym czasie w Rzymie. Por. ciekaw
w tym wzgldzie korespondency z Rzymu z r. 1847, pisan —
jak przypuszczam przez Stanisawa Komiana — omawiajc ar-

tystów polskich, zamieszkaych w Rzymie w r. 1847, a zamiesz-

czon w Przegldzie poznaskim, r. 1847. T. V. s. 670— 678.

Tu wzmianki o obu tych malarzach.
84

) Jeszcze przed wyjciem Romancero z druku by w Cza-

sie artyku (zdaje si Siemieskiego), oparty na dziennikach nie-

mieckich, pt. : Romancero przez Henryka Heine. Por. Czas, 1851,

nr. 257.
85

) Mimo to przesya Gaszyski do Czasu Listy z po-

dróy, i to w do znacznej liczbie i w krótkim nastpstwie

czasu. Pojawiaj si one w r. 1852 poczwszy od nr. 1 I-tego

dziennika: l) nr. 11 (Rzym 14. grudnia 1851). 2) nr. 15 (Rzym
16. grudnia 1851). 3) nr. 23 (Rzym 20. grudnia 1851). 4) nr. 27

(Rzym 26. grudnia 1851). 5) nr. 32 (Rzym 2. stycznia 1852).

6) nr. 38 (Rzym 10. stycznia 1852). 7) nr. 44 (Rzym 18. stycz-

nia 1852). 8) nr. 51 (Rzym 24. stycznia 1852 pt. Pamitki pol-

skie w Rzymie). 9) nr. 54 (Rzym 1. lutego 1852). 10) nr. 62
(Rzym 8. lutego 1852). 11) nr. 71 (Rzym 20. lutego 1852). 12)

nr. 76 (Rzym 26. lutego 1852). 13) nr. 82, 83 (Neapol 9. marca

1852). 14) nr. 103 (Rzym 20. kwietnia 1852).
86

) Por. w tej sprawie przypis 81-szy.
87

) Por. przypis 85-ty.
88

) Listy... do Cieszkowskiego... T. II. s. 294.
89

) Listy... do Stan. Komiana. Pam. liter., 1911. T. X. s.

504, list z 18. marca.
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90
) W Czasie 1852 r. nr. 126, 127, by artyku pt. Poezye

Józefa B. Zaleskiego. Tomów 4. Petersburg, 1851 i 1852.
91

) Witwicki Stefan. Gadu gadu, powie z papierów po-

miertnych autora Listów z zagranicy, wysza w Lipsku r. 1852.
92

) Byy to Melodye biblijne, wydane we Lwowie r. 1852.
9S

) W r. 1852 wyszy we Wrocawiu: Dziea przez autora

Bruna (Tomasza Olizarowskiego), 3 tomy.

M[icha] G[rabowski] oceni je przychylnie w dziele swem

:

Literatura i Krytyka (Pisma M. Gr. II. t. Cz. I. O szkole ukra-

iskiej poezyi. Wilno, 1850.
94

) W r. 1852 wyszy we Wrocawiu Dziea Goszczyskiego

w 3 tomach. Jako osobne wydanie pojawiy si : Poezye liryczne

i powieci wierszem. Z popiersiem autora (odbitka z dzie). Wro-
caw, 1852. O tern wydaniu myli Gaszyski.

95
) Autorem tragedyi Haman, wydanej w Lipsku, 1852 r.,

by niejaki W. Chodkiewicz.
96

) Por. w tej sprawie list 5., s. 272. i przypis 61.
97

) Czas r. 1852 nr. 135 przyniós notatk o Karolu Wo-
uckim pt. Jeden z nieznanych dotd polskich malarzy.

98
) Nie ulega wtpliwoci, e mamy tu do czynienia z omyk

Gaszyskiego co do chronologii. Trzy miesice temu — a zatem

w kwietniu i list z 20. kwietnia, z Rzymu, pojawi si rzeczywi-

cie w „Czasie" jako ostatni z „Listów z podróy" ; tymczasem in-

kryminowany list „w negliu i z poufnemi sówkami o braciach

literatach" — to ju list z Baden - Baden z daty 29. czerwca

1852 r. Omyk t naley w ten sposób wytumaczy, e otrzy-

mawszy listy z alami od przyjació Goszczyskiego i Olizarow-

skiego z powoaniem si na „Czas" a nie majc jeszcze pod
rk ostatnich jego numerów, gdzie w nr. 152 ów list si po-

jawi, zapomnia Gaszyski, e ju z Baden - Baden pisa do Sie-

mieskiego i by pewien, e zaczepione zdanie o poezyach Gosz-

czyskiego i Olizarowskiego znachodzio si w ostatnim ogromnym
licie z Rzymu, który mia wanie dat z trzech miesicy wstecz

od daty listu 10-go.
9tf

) Por. przypis nr. 81.
10

°) Bya to ksika Iwanowskiego Eustachego p. t. Matka
Boska na Jasnej górze. Pary, 1852.

101
) Dzieem tem — to Kalinki Waleryana : Galicya i Kra-

ków, wydane w Paryu, r. 1853. — Buharyn J., Rys. wojny w-
gierskiej, Pary, 1852.
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10i!
) Siemieski 1. c, s. 274 przytoczy z tego listu w do-

wolnej stylizacyi ustp pierwszy.
103

) Wyszy jako : Listy z podróy po Woszech przez Kon-

stantego Gaszyskiego. Lipsk, 1853. W przedmowie autor powiada:

„Listy niniejsze pisane z Woch do jednego z moich przyjació

krakowskich, drukowane byy kolejno w Dzienniku Czas. Przej-

rzane na nowo, uzupenione — i pomnoone kilkoma niewydanymi

dotd listami — wychodz dzi na wiat ju nie w oderwanych

ogniwach numerów gazety — lecz w jednym cigu stanowicym
cakowity obraz, objty ramami tego tomiku"...m

) Henryk Mirosaw Nakwaski (1800— 1876), syn Franci-

szka, póniejszego kasztelana Królestwa Polskiego i Anny z Kra-

jewskich, znanej autorki. W r. 1831 by posem na sejm, poczem

uda si zagranic i mieszkajc kolejno w Szwajcaryi, Niemczech,

Francyi, bra czynny udzia w sprawach wychodców i zabiera

czsto gos, gównie w sprawach ekonomicznych. Szereg pism jego

jest znaczny, jak równie dziaalno obfita. W tym czasie miesz-

ka w Genewie. Pisa po polsku i francusku.
l05

) Por. przypis nr. 100.
10li

) Walery Wieloglowski, publicysta, wydawca i autor licz-

nych popularnych pism dla ludu i robotników. Po ukoczeniu nauk

w kraju zrazu urzdnik w Towarzystwie ziemskiem krakowskiem

;

bra udzia w powstaniu, straci majtek i przeniós si do Fran-

cyi. Tu odda si nauce, a przytem zaoy biuro zlece, z któ-

rego si utrzymywa. Po pewnym czasie przeniós si do Krakowa

i zaoy ksigarni (dzi Wydawnictwo dzie katolickich). Por.

o nim artyku F. M. Sobieszczaskiego w Encyklop. powszech.

Orgelbranda. T. XXVI. s, 927-8.
107

) Jest to dzieo Edwarda Pomiana ubieskiego pt. Gu-

erres et revolutions d' Italie en 1848 a 1849. Paris, 1852.
108

) Aleksander Jeowicki, (1804— 1878), onierz, potem ka-

pan ze zgromadzenia OO. Zmartwychwstaców, przebywa w Pa-

ryu, pracujc przy kociele Assomption i otaczajc opiek emi-

gracy polsk, i przeciwdziaa szerzcym si prdom wywrotowym

wród spoeczestwa emigracyjnego. Powaga jego i wpyw byy
wielkie. Powoany póniej do Rzymu zaoy znane Collegium Po-

lonicum.
109

) Stanisaw Ropelewski, (1815— 1865), leksykograf, pu-

blicysta i znany (ze stosunków z Mickiewiczem i Sowackim) kry-

tyk emigracyjny. Napisa: Krótki rys literatury emigracyjnej od

roku 1832, w Kalendarzyku emigracyjnym, i przedmow do pierw-
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szego wydania Pamitek Seweryna Soplicy Rzewuskiego. Pod ko-

niec ycia przeniós si w Poznaskie i tam umar.
uo

) Por. list 10 i przypis 101.
U1

) Listy... do Cieszkowskiego. T. II. s. 323.
112

) Tame, s, 337.
118

) Siemieski, 1. c, s. 275.
1U

) Komian Stan., ywot i pisma K. Gaszyskiego... 1. c,

s. 111.
11B

) Tame, s. 112.
116

) Okazay si w Pokosiu... Rok trzeci. Pozna, 1854.

s. 42— 46. Byy to sonety : Z podróy po Woszech : Rzym sta-

roytny. Bazylika w. Piotra w Rzymie. Okolice Rzymu, Floren-

cya, Neapol.
117

) Zdanie to odnosi sie. do wojny wschodniej, która— jak

przewidywano — miaa by nieobojtna dla sprawy polskiej. —
Te dwa ustpy u Siemieskiego I. c, s. 275— 6.

118
) Murdelio. T. I.—II. Petersburg, 1853.

119
) Zaporoec. Powie przez autora Listopada. Tomów IV.

Warszawa, 1854.
12 °) S to : Wieczornice, Powiastki, Charaktery, yciorysy

i Podróe, zebrane przez... Tomów III. Wilno, 1854. Dwa ustpy
estetyczne w t. I. to : O mioci w poezyi i w wiecie rzeczywi-

stym i Duch i symbolika w sztuce.m
) Pojawia si w Czasie, z 1852, nr. 123.

122
) Improwizacye i poezye Deotymy wyszy w Warszawie

w r. 1854.m
) Ustp o poezyach Deotymy u Siemieskiego I. c,

s. 277.

W czasie od r. 1852 pojawio si o Jadwidze uszczew-
skiej (Deotymie), której talent bysn w tym czasie niezwykym
darem improwizacyi, wicej artykuów. W nr. 288 z r. 1852 by
artyku p. t. Improwizatorka i przytoczenie improwizacyi pt. Kru-

cyaty ; w nr. 9 z roku 1853 znajdujemy artyku: Improwizatoro-

wie krakowscy i Deotyma, przyczem podano wiersz : Taniec. W r.

1853 w nr. 87 znajdujemy znów: Wiersz autora Bezkrólewia (Fr.

Wyka) do Deotymy i jej odpowied. W r. 1854 pojawio si
a kilka artykuów: nr. 134 i 135. Kilka sów o Deotymie przez

Jana Prusinowskiego; nr. 145: Kilka listów o Deotymie ; nr. 146;
Improwizacya ipoezya; nr. 242: Deotyma w Krakowie ; nr. 244:
Kilka myli o improwizacyach Deotymy w czasie jej pobytu w Kra-

kowie.
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1 " 4
) Zyg. Kaczkowskiego, Bitwa o Chorank. Obrazek

z XVIII. w. Z rkopismów. (Oddruk z feuletonu Czasu, 1851. —
Fejletony Siemieskiego o Kaczkowskim pojawiy si bezimiennie

w Czasie z r. 1854 w nr. 105, 109, 115, 116 p. t. Pogadanki
literackie. (Wano tradycyj — Tradycye sanockie w powie-
ciach Z. Kaczkowskiego — Pastusz, koloryt miejscowy i archeo-

logia w powieciach p. Kaczkowskiego — Charaktery w romansie

Murdelio pana Kaczkowskiego).
125

) Kaczkowskiego, Bracia lubni, powie z czasów augu-

stowskich. Tomów III. (Przedruk z Gazety warszawskiej), Peters-

burg i Mohilew, 1854.m
) Lud. Kondratowicza (Wad. Syrokomli) Gawdy i rymy

wyszy w tym czasie dwukrotnie : Gawdy i rymy ulotne. Dwie
czci w jednym tomie. Warszawa (Wilno), 1853 i Gawdy i rymy
ulotne... Poczet nowy. — Wilno, 1854.

127
) Z Wildbadu napisa Gaszyski jedn korespondency do

Czasu (Wildbad 8. lipca 1854 r.), która okazaa si w nr. 162

z tego roku.
l2s

) Listy... do Cieszkowskiego. T. II. s. 351.
129

) Tame, s. 352.
13°) Tame, s. 354.
131

) Tame, s. 358; list z 25. marca.
132

) Por. w tej sprawie list 5-ty.
133

) Zachta ciekawa ze wzgldu na to, e Siemieski w rze-

czywistoci dokona póniej cakowitego przekadu Odyssei (wy-

szed w r. 1874).
134

) Bronisaw Ferdynand Trentowski (1808—1869), jeden

z najznakomitszych filozofów polskich XIX. w. Dziea pt. Boyca
Trentowski nigdy nie ogosi, ani te o niem nie wiele wiemy.

e jednak nad podobnem dzieem pracowa, wspomina Stanisaw

Komian we wstpie do listów Zygmunta Krasiskiego („Rozpo-

wiada nam dalej Trentowski o Boycy, do której pisania wanie
si zabiera"). Por. Listy Zyg. Krasiskiego do Stan. Komiana.

Pam. liter., 1911, s. 117. — Gaszyski wszed w blisze stosunki

z Trentowskim niezawodnie przez Krasiskiego.
1S5

) Sielanka modoci wysza w Pokosiu, Rok czwarty, Po-

zna, 1855, s. 4 — 16.
13

6

) Co do pochodzenia tego listu por. wstp do przypisów.

Dwa zdania z tego listu ogosi Siemieski 1. c, s. 225, lecz z b-
dn dat 30. maja 1855 r.

137
) Por. przypis nr. 121.
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138) \y
j
ak rozpaczliwym stanie zdrowia znajdowa si wów-

czas Krasiski i jak wielkie opanowao go „podranienie nerwów"
wida z jego listu do Cieszkowskiego, z dnia 1. czerwca tego

roku. Czytamy tam np. taki ustp : „Modo Elizie popsuem,
poarem, otruem — wszystkich, co mi kochali, dowiodem na-

przód do rozpaczy, nastpnie do zanudy, tej rozpaczy na zimno.

Ale niesposób mi pisa — w gowie mojej niead bezprzykadny...

itd." Por. Listy... do Cieszkowskiego. T. II. s. 361.
13 9

) By to zapewne sztych J. M. St. Eve'a, z portretu Kra-

siskiego, pendzla Ary Scheffera. Por. Zyg. Krasiski i Ary Schef-

fer. Listy wyda Leopold Wellisch, s. 54, 58 i 135.
14 °) Mohort wyszed wanie w tym roku pt. Poezye. Mo-

hort. Rapsod rycerski z podania. — „Sejmik Genera" to t. III.

Pamitników J. P. Benedykta Winnickiego, wydany pt. Sejmik ge-

nera województwa ruskiego, w r. 1855.
U1

) Skarbczyk poezyi polskiej, wydawany w Petersburgu na-

kadem B. M. Wolfa, pocz wychodzi od r. 1853. T. II. za-

wiera „Rapsody historyczne i liryki" Siemieskiego. Poezye Ga-

szyskiego pojawiy si tu dopiero w r. 1859 w cz. II. t. XI.

razem z poezyami Norwida i Antoniego Czajkowskiego, podczas

gdy cz. I. tego tomu wydana zostaa ju w r. 1856, a t. XII.,

który obj utwory Odyca, Ant. Czajkowskiego, Sowackiego

i Lenartowicza, „ów bardzo dystyngowany chór", pojawi si rów-

nie ju w r. 1857, lecz utworów Gaszyskiego tu nie byo. Na-

leaoby ze zmiany tego planu wydawnictwa i z opónienia wa-
nie cz. II. t. XI., gdzie si znalazy poezye Gaszyskiego, wnosi,

e Siemieski stosownie do proby Gaszyskiego uwiadomi Wolfa

o gotujcej si w Paryu nowej edycyi poezyi, a ten zmieni plan

wydawnictwa, by jt now edycy ju uwzgldni.
142

) Dwaj Sreniawici, romans historyczny z czasów Wadys.
okietka, oryginalnie napisany przez... wyszed w dwu tomach

w r. 1830 w Warszawie. — Wójcickiego Kaz. Wad., Historya li-

teratury polskiej w zarysach, w 4. tomach, wysza w Warszawie

w r. 1845— 6. O Gaszyskim mówi Wójcicki w t. IV. swego

dziea na s. 501 w sowach: „Nie dziwota przeto, e pisarze po-

wicajc pióra swoje powieciom historycznym, nic w nich nie

pokazali historycznego oprócz nazwisk, a pojcia w duchu czasu,

i ycia domowego, od ogólnych rysów, do najdrobniejszych szcze-

góów, pokrzywili i sfaszowali. Takie bajki w miejsce romansu

i powieci historycznej dali nam dawniej Franciszek Wyk w dwóch

swoich powieciach (Wadysaw okietek i Zygmunt z Szamotu),

Wród Romantyków. "^
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Konstanty Gaszyski w powieci Dwaj Szreniawici" . Jednak w II.

wyd. swej literatury z r. 1859— 61. (t. IV. s. 607) zmodyfiko-

wa Wójcicki znacznie swój sd o Gaszyskim, nazywajc „Dwóch
Sreniawitów" „modocian prób", a samego Gaszyskiego „pisa-

rzem zdolnym i utalentowanym", który „pod wzgldem staranno-

ci wersyfikacyi, czystoci i mocy ojczystego jzyka, za wzór su-y moe".
143

) Jaki mia to by utwór Siemieskiego, nie potrafi po-

wiedzie. Wspóczenie drukiem nie wyszed, a nie zawiera go

równie zbiorowe wydanie dzie Siemieskiego z r. 1881—2.
144

) Tytu tej odbitki brzmi : Sielanka modoci przez Kon-

stantego Gaszyskiego. (Wyjtek z drukujcych si poezyi autora).

Odbito osobno egzemplarzy 50. (b. m.) 1855. s. 1— 16. U koca:
Na ziemi niemieckiej w kwietniu 1855 r.

U5
) Gdy Gaszyski pisa te sowa, Sielanka modoci poja-

wia si ju w Czasie nr. 265 z tego roku.
146

) T. z. z Krasiskim.
147

) Margier, poemat z dziejów Litwy, wyszed w Wilnie

1855 r.

Teodor Mateusz Narbutt ogosi w Wilnie w latach 1835 do

1841. Dzieje staroytne narodu litewskiego w IX. tomach. — Po-

danie o Margierze móg Gaszyski wyczyta take w innem dziele

Narbutta, a mianowicie : Krótki rys powiastków narodu litewskiego

z rónych dawnych autorów zebrany. Grodno, 1820.
148

) Ogaszajc sam utwór umieci Siemieski o nim may
artykulik. Por. przypis 144.

149
) Ustp ten u Siemieskiego I. c, s. 278.

160
) Artyku Gaszyskiego pt. Kilka nowych szczegóów o An-

tonim Malczewskim (Czas, 1856 r., nr. 68) by przedrukiem z Po-

kosia, Rok czwarty. Pozna, 1855. s. 23— 35.
151

) W dodatku miesicznym do Czasu za rok 1856 poja-

wi si w T. IV. s. 651 i n. utwór Norwida pt. Czarne kwiaty.

(W T. V. r. 1857. s. 358 i n. byy: Biae kwiaty).
162

) Bya to praca Romana Zauskiego, wydrukowana w T. I.

Dodatku s. 332 i n. i 595 i n.

155
) Listy... do Cieszkowskiego,.. T. II. s. 379.

l54
) Por. Komian Stan., ywot... 1. c, s. 113.

165
) Tame, s. 114.

156
) Wycigi konne w Warszawie, obrazek dramatyczny wier-

szem, wydrukowane zostay w Dodatku za rok 1858. T. IX. s.

68—103.
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157
) Gra i karciarze, obrazek z szlacheckiego ycia, wysza

w Przegldzie poznaskim 1858 r., T. XXV. s. 462—8.
158

) Por. co o planowanem wystawieniu na scenie tego

obrazka mówi Siemieski w artykule o Gaszyskim 1. c, s. 281.
159

) Odnosi si to do recenzyi, jaka pojawia si w Prze-

gldzie poznaskim r. 1857. T. 23. s. 175—6 o „Poezyach Ga-

szyskiego", wydanych w Paryu w r. 1856. Uprzedzenie Gaszy-
skiego w tym wypadku jest nieuzasadnione, bo sd bezimiennego

recenzenta jest przychylny.
16 °) Memoria d'Aix.
161

) Bya to : Pie z ksigi modoci, a pojawia si w Do-

datku za rok 1858. T. X. s. 350— 1.
162

) Ustp ten odnosi si do dwu zupenie rónych rzeczy :

1) „poemat Antoniewicza"—to „Dziewcz z Martigues", poemat

Mikoaja Booz Antoniewicza, ogoszony w Dodatku do „Czasu",

zeszyt kwietniowy r. 1858 (T. X. s. 86—120); 2) „Felicyta" —
to utwór Odyca, wydany po raz drugi w Poznaniu w r. 1858.

O „Felicycie" umieci Siemieski dugi, pochwalny artyku w tym

samym tomie Dodatku w dziale „Przegld pimiennictwa". Patrz

tame, s. 152—171, 383—403.
163

) Ten ustp u Siemieskiego 1. c, s. 283.m
) Dwa wspomnienia z mojej podróy po Korsyce (I. Marco

Zuani II. Pitro Fiamma) ukazay si w Dodatku r. 1858. T. XI.

s. 307— 22.
165

) Pro publico bono. Nowe poezye Konstantego Gaszy-
skiego, wyszy w Paryu, 1858 i zawieray: I. Gra i karciarze.

II. Wycigi konne w Warszawie. III. Papuga i wróbel (Bajka).
166

) W kadym numerze Dodatku znajdoway si stae spra-

wozdania literackie z ruchu naukowego i literackiego pisane przez

Siemieskiego.
167

) Bya to ju trzecia z rzdu edycya poematu Krasi-

skiego pt. Ostatni. (I. 1847, II. 1849).
168

) Hymny boleci wyszy w Paryu 1857 r.

169
) Mimoza. Powie sentymentalna (wierszem). (Oddruk

z Teki wileskiej, T. VI.) Wilno, 1858.
17°) Por. Portrety literackie, T. I. Pozna, 1865. s. 414—16

i tame T. II. Pozna, 1868. s. 284—5.m
) Tame, T. III. s. 285.

172
) Wyszed w Paryu 1860 r.

17S
) Pierwsze wydanie wyszo w Paryu 1860 r., drugie

z przedmow Gaszyskiego tame, 1861 r.

23*
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m
) Józef Marya Maistre (1755— 1821), polityk, socyolog

i filozof francuski, napisa cay szereg dzie, z których wiele odzia

w form, listu. W „Czasie" z r. 1852 nr. 105 i 107 by o nim ar-

tyku: Listy i pomniejsze pisma Józefa hr. de Maistre, tak samo
w r. 1853. nr. 51 : O Papieu, dzieo hr. Józefa de Maistre,

przeoy Julian Mikowski. Kraków, 1853.
175

) Co do tej pracy Gaszyskiego i jej losów por. Ko-
mian, ywot i pisma Konst. Gaszyskiego... 1. c, s. 116—17

(uwaga).m
) Do znaczne wyjtki z tego listu ogosi Siemieski

1. c, s. 285—7.
177

) Czech — ksigarz krakowski.
178

) Por. list 15-ty i 16-ty i przypis 139-ty.
17 9

) Listy te wyszy w Poznaniu w r. 1859 pt. Zygmunta
Krasiskiego Listy o poemacie K. Komiana pt. Stefan Czarniecki,

poprzedzone wstpnem sowem i yciorysem pióra A. Komiana.

—

Na wydanie skadao si : Wstpne sowo. yciorys Krasiskiego,

jego 9 listów o Stefanie Czarnieckim i artyku A. E. Komiana
p. t. Ostatnie chwile Z. Krasiskiego. Wszystko to byo drukowane

w Przegldzie, skd dopiero zrobiono odbitk, i o tych artyku-

ach A. E. Komiana mówi Gaszyski.
18°) Mowa tu o „portrecie literackim" Jana Jdrzeja Mor-

sztyna. Por. Portrety literackie. T. I. Pozna, 1865.
181

) Przesanie do walczcych braci 27. marca 1864. W dzie
Zmartwychwstania Paskiego.

182
) Z listu tego pewne wyjtki u Siemieskiego 1. c, s.

292-3.
18S

) Powie : Pódyable weneckie, powie od Adryatyku,

drukowana w fejletonie Czasu w r. 1866, wysza osobno w Kra-

kowie r. 1867.m
) Marya Unicka (1825— 1897), poetka i powieciopisarka.

Od r. 1865 redaktorka Bluszczu, tygodnika dla kobiet ; tu umiesz-

cza cay szereg artykuów, powieci, nowel i poezyi. Pisarka za-

suona bardzo w historyi ruchu kobiecego.
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Cyfry wiksze przy osobie lub rzeczy oznaczaj stron ksiki, cyfry
mniejsze u dou wikszej odpowiedni uwag w przypisach na danej
stronie. Spis nie obejmuje nazwisk autorów poszczególnych prac, przy-

wiedzionych jedynie jako róda bibliograficzne.

Antoniewicz Booz Mikoaj 320.

355JJJ 162-

Auersperg Antoni Aleksander (Ana-
stasius Griin) 270. 344 53 .

Bajkow 35., 50.

Baliska z niadeckich Zofia 30. 31.

Baliski Micha 73 68 .

Bartoszewicz 14.

Becu Aleksandra 24. 27. 40. 51.

67 37 . 70 47 . 73 68 . 76 89 . 93 .

Becu August 24. 25. 27. 31. 33. 35.

41. 49. 50. 76 99 .

Becu Hersylia 24. 27. 28. 33. 51.

"° 37* 43* • ' 99'

Becu Salome (patrz

:

Salome).
Bentkowski Wadysaw
„Goca polskiego") 227
340 24 .

Berkmanowie 43.

Bernatowicz Feliks 48.

Bielowski August 271.

344
Botnicki Hipolit 27. 33.

Bobrowa Joanna 81. 85. 86. 91. 92.

93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

102. 103. 104. 105. 108. 110. 124.

Bodenstedt Fryderyk Marcin 270.
344 52 .

Bojanowski Edmund (redaktor „Po-
kosia") 260.

Boratyski Emil (malarz we Flo-
rencyij 288. 289.

Sowacka

(redaktor

f •*• 140-

272. 279.

Borowski Leon 14. 15. 61
1.

64 14 .

Bóbr - Piotrowicka Joanna (patrz :

Bobrowa Joanna).
Botwinko 51.

Branicki Ksawery hr. 184. 230 89 .

Brodziski Kazimierz 254. 273. 280.

Byron Jerzy 45. 48. 58. 89. 118.

214. 324.

Buharyn J. 293.

Castelbianco 147.

Changarnier,(genera francuski) 176.

177. 179. 231 105 .

Chelius (lekarz w Heidelbergu) 297.

298.

Chapowski Dezydery 227 79.

Chodkiewicz W. (autor tragedyi

p. t. Haman, Lipsk 1852) 349 95 .

Chodko Aleksander 34. 69 46 . 73 68 .

Chodko Leonard 217.

Chopin Fryderyk 5. 193.

Cegielski Hipolit 234 140 .

Cieszkowski August 83. 135. 140.

151. 152. 157. 173. 176.179. 181.

182. 184. 185. 186. 188. 189. 190.

192. 194. 212. 232 120 . 236 154 . 247.

248. 265 267. 296. 301.

Cooper 8. 48.

Cybulski Wojciech 343 47 .

Czacki Tadeusz 7. 63
t .

Czajkowski Antoni (poeta) 132.

jjj 14 j.

Czajkowski Micha 184. 233 124 .

Czartoryski Adam 30. 35. 194.
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Czechowicz (malarz) 57.

Danielewicz Konstanty 96. 97.

Dante Alighieri 139. 216.

Delaroche Pawe 193.

Deotyma (patrz: uszczewska Ja-
dwiga).

Dmochowski Franciszek Salezy 15.

61,. 65 „.
Domejko Ignacy 180.

Drzewiecki Ignacy 43. 73 68 .

Eddy as Odyniec A. E.

Elsner Józef 265.

Erazm 48.

Eve J. M. St. (sztycharz; rysowa
portret Krasiskiego, malowany
przez Ary Scheffera) 353 1S9 .

Fajans Maksymilian 258. 265. 343 35 .

Feliski Szczsny 269.

Filareci 35.

Garczyski Stefan 258. 260.

Gaszyski Konstanty 133. 219
1

.

241—336. 339 31 . „. 340 25 . 341 28 .

S4Z 33« ->4-> 66* -*40 73 . .54/ 8) . j4o g5 .

34y 98 . .550, 03 . 351 116 . 352

,

27 . 1J4 .

.55.5 141 . 142 . 354 160 . jjj 159 .

Gaut (redaktor „Memoria de Aix")
342 33 .

Genlis de M-me 48.

Ginguene Piotr Alojzy (krytyk i hi-

storyk literatury) 273. 345 68 .

Godebski Ksawery 347
, 8 .

Goethe 32.

Golaski Filip ks. 61 ,.

Goldsmith 33.

Gouchowski Józef 73 68 .

Górecki Antoni 34. 51. 73 68 .

Goszczyski Seweryn 243. 288. 290.

291. 293. 349 98 .

Grabowski Micha, (krytyk litera-

cki) 290. 349 M .

Grimm Wilhelm 249.

Groddek Ernest 61 t<

Griin Anastazy (patrz: Auersperg
Antoni Aleksander)

Gut 153.

Hegel 181.

Heine Henryk 283. 348 84 .

Unicka Marya 335. 356 184 .

Iwanowski Eustachy (autor ksiki

Pt.
Matka Boska na Jasnej górze,

ary 1852) 293. 349

,

00 .

Januszewski Teodor 7.

Januszewski Teofil 33. 38.

Januszkiewicz Eustachy 34. 261.

Jamin Jakób (poeta prowansalski)
274. 346 71 .

Jeowicki Aleksander ks. 149. 295.

Sundzi Stanisaw 11. 73 68 .

urewicz Fortunat 51. 73 68 .

[aczkowski Zygmunt 298. 299. 300.

301. 305. 352 124 .

Kalergis Marya 135. 140. 153. 161.

Kalinka Waleryan 234 l40 . 293. 295.

349 101 .

Kallenbach Józef 234 137 .

Karol Albert, ks. sabaudzki 174.

Klaczko Julian 165. 176. 194. 196.

197. 198. 199. 202. 214. 215.

217. 234 140 . 250. 255. 261. 325.

340 „.
Klembowski Bonawentura 73 68 .

Knianin Fr. Dyon. 48.

Kochanowski Jan 48.

Kochanowski Piotr 273. 346 69 .

Koaczkowski Klemens (autor bio-

grafii generaa Prdzyskiego)
344 54 .

Konarski Szymon 49.

Kondratowicz Ludwik 300. 308. 309.

Kopernik Mikoaj 110. 112. 342 s4 .

(o portrecie).

Korsak Julian 32. 34. 40. 44. 49.

Korzeniowski Józef 10. 48. 265.

Kociuszko Tadeusz 342 34 . (o por-

trecie). 347 78 . (Legenda Miche-

leta).

Kowalska Karolina (Laura) 49. 51.

' ' 103-

E. 133. 219,. 330.Komian A.
356

, 79 .

Komian Jan
194. 227 ,„.

135. 140. 165. 183.

JtOA ,, 8 . ^1 /• ^il 26'

Komian Kajetan 219,. 356
, 79 .

Komian Stanisaw 135. 139. 140.

141. 144. 147. 148. 151. 154.

158. 172. 173. 179. 182. 184. 190.

193. 205. 220 17 . 230 97
. 243.247.

248. 255. 257. 259. 271. 286. 287.

291. 292. 294. 297. 298. 306. 313.

Krasicki Ignacy 38. 318. 342 3 .

(o portrecie).
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Krasiska Eliza 154. 296. 304. 315.

331.

Krasiska Wanda 224 71 .

Krasiski Karol hr. 183. 195. 196.

202. 203. 217. 233 121 .

Krasiski Zygmunt 81—124. 126 15 .

131—217. 220 17 . 223 56 . 224 67 . 71 .

225 „. 227 „. 230 97 236 154 . 241.

242. 246. 247. 248. 251. 254. 255.

265. 266. 267. 268. 271. 284. 285.

286. 287. 296. 301. 306. 307. 311.

313. 319. 323. 325. 326—7. 328—
329. 330. 331. 338 10 . 339 21 .

353 i38« -JJO 179 .

Krasiski Wincenty (genera, ojciec

Zygmunta) 244.

Kraszewski I. I. 197. 259. 300. 323.

335.

Królikowski Karol (ksigarz polski

w Paryu) 256. 280. 294. 317.

319. 329. 331.

Kronenberg (bankier w Warsza-
wie) 312.

Krukowski (kapitan rotny) 51.

Kuhn (i Milikowski, ksigarz lwow-
ski) 341 „.

Kukolnik 76 89 .

Kukolnikowie 73 68 .

Laharpe 15.

Lamartin 48.

Lebrunowa 45.

Lelewel Joachim 73 68 .

Lenartowicz Teofil 133. 134. 165.
198. 305.

Leopardi 273.

Libelt Karol 265.

Lubomirski Jerzy 329. 332.
Lubomirski Marceli 193.

awrynowicz (sowietnik) 51.

ubieski Edward 149. 295. 350 107 .

ubieski Leon hr. 132.

uszczewska Jadwiga 209. 299. 301.
^l 123*

Macewiczowa 50.

Mackdonald (prof. jz. angielsk.
w Krzemiecu) 71 S9 .

Maistre Józef Marya (polityk, so-
cyolog i filozof) 328. 356 174 .

Malczewski Antoni 270. 311.
354 160 .

Malewski Szymon 62,.

Wród romantyków.

Maliszewski Maciej, (Pijar) 272.

290. 344 61 .

Maachowski Stanisaw 144. 145.

159. 179. 183. 184. 190. 313.

Marek Aureliusz 160.

Massalski Józef 27. 34. 68 4J .

Mazzini 145.

Mianowski Józef 27. 34.

Michelet Juliusz 278. 347 78 .

Michelson (ksigarz w Lipsku) 294.

Mickiewicz Adam 5. 11. 23. 32. 34.

35. 38. 39. 40. 42. 49. 50. 51.

D2. jj. 12. 60 .
fl2

. /5 79 . 82 . 11)5.

114. 115. 116. 117. 118. 119.

136. 137. 138. 142. 145. 146.

148. 149. 150. 151. 153. 156.

157. 164. 167. 172. 176. 184.

190. 194. 196. 202. 204. 205.

207. 216. 217. 224 68 . 230 89 .

231 103 . 244. 245. 250. 254. 256.

259. 260. 261. 262. 263. 264.

278. 305. 312. 341 27 . 347 „.
Mickiewicz Wadysaw 137.

Mieczysawska Makryna 145.

Milikowski (ksigarz lwowski) 256.

patrz: Kuhn.
Molier 48.

Montalembert 194.

Moor 48.

Morawski Franciszek 251. 259. 317.

Morawski Szczsny 345 65 .

Morin Eliza 4.

Moszczeska Aniela 4.

Musset Alfred 5. 324.

Nabielak Ludwik 81. 198. 254.

Nakwaski Henryk Mirosaw 294.

350 104 .

Narbutt Teodor Mateusz 308.

Neve de Jan 73 68 .

Niccolini Jan Baptysta (woski poeta

i uczony) 273. 346 69 .

Niedwiedzki Leonard 88.

Niemcewicz Julian Ursyn 88. 244.

245. 265.

Niewiarowicz Aleksander 136.

Nowosilców 35.

Nowotny (malarz polski w Rzymie)
283. 292. 348 8S .

Norwid Cypryan Kamil 131—217.

220
17

. 223 56 . 224 „. 225 M .

HI 79 . 80 . z30 95 . 262
, 18 . 120 .

24
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155
, 35 . zo4 )37 . i40 . Z5j

, 44 . Z5b ]S4 .

264. 268. 269. 270. 272. 274.

279. 311. 325. 344 H . 353 141 .

•^•"tsi*
Oczapowski Micha 73 68 .

Odyniec Antoni Edward 8. 10. 12.

U. 22. 27. 31. 32. 33. 34. 36.

38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 46.

47. 48. 49. 50. 51. 53. 56. 57.

73 254. 305. 320.58. 69.

JJJ 162'

Oleszczyski Antoni 258. 291. 312.

342 34 .

Olizarowski Tomasz 259. 288. 290.

291. 293. 294. 349 ,„.

Orpiszewski Ludwik 145. 152. 153.

157. 158. 159. 161. 162. 163.

Pgowska (generaowa) 50.

Pasek Jan Chryzostom 280.

Patteg Eglantyna 4.

Pelikan 35. 49.

Pelikanowie 73 68 .

Petrarka Franciszek 273. 274. 277.
S47*"' 75- 76- 77"

Pettinaud 269.

Pinard Kora 4.

Pius IX. (papie) 143. 145. 160.

Paczek Lesaw 337.

Podczaszyscy Karolowie 73 6g .

Pol Wincenty 243. 260. 265. 305.

334.

Porcyankowie 73 68 .

Postpski (malarz polski w Rzymie)
283. 348 83 .

Potocka Adamowa 315. 317. 334.

Potocka Arturowa 258. 304.

Potocka Delfina 154. 155. 184.

185. 223 „.
Potocka Katarzyna 304. 306. 311.

Potocki Adam 182. 184.

Potocki Wacaw 272. 279. 280.

5hj 62 .

Propercyusz 15. 16.

Przesmycki Zenon 137. 138. 172.

*-*"5 50

.

Przedziecki Aleksander 341 so .

Puszkin 118.

Puttkamerówna Marya 51. 52.

Racine 15. 48.

Raczyski Edward 265.

Radziwoski (lekarz) 323. 332.

Renouard Antoni Augustyn (biblio-

graf francuski) 274. 346 70 .

Romantyzm, a) romantyczna mio
69 48 . b) romantyczny list 39—41.

Ropelewski Stanisaw 295. 350 10 .

Ros Antoni (redaktor odpowie-
dzialny „Goca pols.") 234 140 .

340 , 4 .

Rossi Pelegrino (uczony im sta-

nu) 145. 160. 225 „.
Rustem Jan 13.

Rzewuski Henryk 259. 298. 300.

5^1 109;

Salony literackie w Wilnie a) sa-

lon pp. Becu 32. 33. 34. 35. 36.

38. 72 68 . b) niadeckich 32. 33.

c) Baliskich 33.

Sand Georg 5.

Scheffer Ary 189. 193. 194. 198.

235 144 . 304. 353 139 .

Schiller Fryderyk 10.

Siemieski Lucyan 233 125 . 241—336.

339 M . 340 „. 341 30 . 344 „.

54j 66 . 67 . j4/ 79 . o4o 81 . 83 . j4o 84

5jI i2o« 5jZ 124 . JJi 133. j35 ul-

354 143 . Jjj 162 . 166 .

Sienkiewicz Karol 34.

Skarbczyk poezyi polskiej (B. M.

Wolfa) 305. 353 141 .

Skarbek Fryderyk 48.

Skimborowicz Hipolit (redaktor

„Pism. pols.") 140.

Skórzewski Heliodor 313.

Skrzynecki Jan 136. 150. 154. 155.

201. 202.

Sowacka Salome 3. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 14. 16. 19. 20. 22. 23.

24. 25. 26. 27. 28. 30. 31. 32.

34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

51. 54. 55. 56. 57. 58. 65 „.

69 46 . 71 52 . 72 62 . 68 . 15 69 . 75 gl .

76 „. 78 nl . 125 8 . 254.263.287.

Sowacki Erazm 26. 55.

Sowacki Euzebiusz 7. 8. 11. 12.

13. 14. 15.24. 30. 61,. 64 lt . ir

64 14 . 16 . 65 19 . 20 .

Sowacki Juliusz 3. 4. 5. 6. 8. 12.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 20. 21.1

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 30.

31. 32. 33. 34- 35. 36. 37-39.



:3 WZKANIK OSÓB I RZECZY

10. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 49.

j* 54. 55. 56. 57. 58. 64 16 .

30 25 . 67 29 . 73 69 . 74 12 . 75 79 . 81 .

76 99 . 77 108 . 7o 113 . 115 . 116 .

31-124. 126 15 . 136. 196. 199.

214. 215. 216. 243. 245. 254.

262-64. 266-69. 286. 305. 324.

343 47 .

wglewicz (malarz) 57,

iadeccy Janowie 73 68 .

iadeccy Jdrzejowie 73 68 . 77 108 .

iadecka Ludwika 4. 30. 36. 73 68

iadecki Jan 30. 34. 35. 61 1 .

342 34 . (o portrecie).

iadecki Jdrzej 30.

bkiewicz ks. 18.

>tan Adam 106. 107. 142.

.itznagiel Ludwik 34. 36. 68 37 . 84.

litznag-lowa 43. 73 68 .

efaski (ksigarz w Poznaniu)
189. 234 140 .

erbini 161.

ernschuss Adolf Dr 236 154 .

ichodolski Rajnold 243.

ajnocha Karol 251. 285. 345 62 .

ekspir 273.

:ykow 51

.

iska Klementyna 48.

isso Torkwato 14. 273. 274. 276.

:gner Izajasz (poeta szwedzki)
276. 347 74 .

)wiaski Andrzej 81. 84. 88. 89.

92. 100. 102. 104. 105. 106.

107. 108. 109. 110 111. 113.

126 15 . 153. 156. 263.

Trembicka Marya 135. 151. 153.

191. 192. 196.

Trentowski Ferdynand Bronisaw
302. 352 1M .

Tretiak Józef 84. 114.

Ujejski Kornel 290.

Uldyski Józef 73 68 .

Walter Scott 8. 48.

Wyk Franciszek 48. 353 142 .

Wyk Wadysaw 132.

Wielogowski Walery 294. 350 106 .

Wiszniewski Micha 43.

Witwicki Stefan 136. 245. 254.

260. 290.

Wodziska Marya 4.

Wójcicki Kaz. Wad. 305. 353 142 .

Wolf B. M. (wydawca „Skarbczyka
poezyi polskiej") 305. 306. 353 141 .

Woucki Karol (malarz) 290. 291.

349 97 .

Woronicz Jan Pawe 61 1.

Zaleska (Wojska) 49. 51.

Zaleski Antoni 196.

Zaleski Józef Bohdan 48. 118.

136. 138. 141. 142. 146,

151. 155. 164. 165. 179
191. 192. 194. 196. 198. 212.

213. 214. 215. 232 120 . 245. 254.

270. 290. 325. 349 90 .

Zauski Roman 305. 317. 318. 323.

329. 354 152 .

Zamojski Jan 342 34 . (o portrecie).

Zamojski Wadysaw 194.

Znosko Jan 73 68 .

Zucchi 161.

150.

180.

\
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